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У статті досліджено стан розвитку дер-
жавно-приватного партнерства в Україні. 
Автори зазначають, що чинний механізм 
паритетного співробітництва держави та 
бізнесу за рахунок реалізації державно-приват-
ного партнерства в Україні не набув значного 
поширення. Практика його впровадження 
досить незначна та розповсюджується 
повільними темпами. Найпоширенішою пра-
вовою формою реалізації державно-приват-
ного партнерства у вітчизняній практиці 
є концесія. Переважними моделями впрова-
дження державно-приватного партнерства 
є проекти передавання активів та проекти 
«з нуля», і реалізуються вони переважно у 
сфері оброблення відходів, у сфері збору, 
очищення та розподілення води та у будів-
ництві та/або експлуатації доріг, залізниць, 
тунелів і метрополітенів, морських і річкових 
портів тощо. Такий незадовільний стан роз-
витку державно-приватного партнерства, 
на думку авторів, не дає змоги виявити весь 
його позитивний потенціал у вирішенні про-
блем соціально-економічного розвитку.
ключові слова: бізнес, держава, взаємодія 
держави і бізнесу, державно-приватне парт-
нерство, концесія.

В статье исследовано состояние разви-
тия государственно-частного партнер-

ства в Украине. Авторы отмечают, что 
действующий механизм паритетного 
сотрудничества государства и бизнеса 
за счет реализации государственно-
частного партнерства в Украине не 
широко распространен. Практика его 
применения весьма незначительна и рас-
пространяется медленными темпами. 
Самой распространенной правовой фор-
мой реализации государственно-частного 
партнерства в отечественной практике 
является концессия. Предпочтительными 
моделями внедрения государственно-
частного партнерства проекты передачи 
активов и проекты «с нуля», и реализу-
ются они преимущественно в сфере обра-
ботки отходов, в сфере сбора, очистки и 
распределения воды и в строительстве и/
или эксплуатации дорог, железных дорог, 
тоннелей и метрополитенов, морских и 
речных портов и тому подобное. Такое 
неудовлетворительное состояние разви-
тия государственно-частного партнер-
ства, по мнению авторов, не позволяет 
выявить весь его позитивный потенциал 
в решении проблем социально-экономиче-
ского развития.
ключевые слова: бизнес, государство, взаи-
модействие государства и бизнеса, государ-
ственно-частное партнерство, концессия.

Постановка проблеми. Сучасні тенденції роз-
витку вітчизняної економіки переконливо доводять 
необхідність серйозного осмислення концептуаль-
них проблем її генезису та знаходження оптимальної 
й ефективної взаємодії державного та приватного 
секторів. Стратегічне значення активізації їхнього 
співробітництва в умовах слабкості, інверсійності 
та деформованості ринкових відносин пов’язане зі 
значними можливостями й потребами приватного 
сектору економіки у здійсненні реструктуризації 
економіки, створенні ефективного конкурентного 

середовища, активізації інноваційних процесів, під-
вищенні інвестиційної спрямованості економіки, 
забезпеченні довгострокового соціально-економіч-
ного зростання, тобто вирішення цілої низки важли-
вих соціально-економічних питань. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Серед наукових праць, у яких досліджуються тео-
ретичні основи ефективного державно-приватного 
партнерства, а також загальні питання його роз-
витку у світі, необхідно виокремити дослідження 
таких учених: О. Бєляєва, В. Бодрова, В. Варнав-

The current state of the economy of most countries requires the state to use new, more progressive models of its own activities, as well as models of interaction 
with other economic actors. Economic crises destroyed the economies of many countries, depleted the financial resources of the states, and also pushed for 
mechanisms of interaction between the private and public sectors, the cooperation of which should be beneficial for all participants in the process of reforming 
the economy. One of such mechanisms is public-private partnership. This article explores the state of development of public-private partnership in Ukraine. 
The authors note that the current mechanism of parity cooperation between the state and business due to the implementation of public-private partnership in 
Ukraine has not been widely disseminated. The practice of its implementation is rather insignificant and is spreading at a slow pace. The latter is confirmed 
by statistics, according to which, on January 1, 2017, 186 projects were implemented on the basis of public-private partnership (154 concession agreements, 
32 joint venture agreements, 1 public-private partnership agreement) were implemented. In Ukraine, the prevailing models of the implementation of public-pri-
vate partnership are projects for the transfer of assets and projects from scratch – 56,9% and 40% of the total number of projects and 18% and 81% of the total 
amount of investments in 2016. Such projects are implemented mainly in the field of waste management – 112 (63,2% of the concluded agreements), in the 
area of collection, treatment and distribution of water 30 (16,8% of the concluded agreements) and in the construction and / or operation of motorways, roads, 
railways , runways at aerodromes, bridges, road raids, tunnels and subways, sea and river ports and their infrastructure 16 (9% of the concluded agreements). 
The most widespread legal form of realization of public-private partnership in the domestic practice is concession. Such an unsatisfactory state of development 
of public-private partnership, according to the authors, does not allow to identify all its positive potential in solving the problems of socio-economic development.
Key words: business, state, state and business interaction, public-private partnership, concession.
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  Економіка та управління національним господарством

ського, З. Варналія, Л. Воротіної, А. Гриценка, 
Н. Діденко, Б. Кваснюка, М. Козоріза, В. Креді-
сова, В. Мандибури, В. Сизоненка, Ф. Узунова та 
ін. Цими науковцями висвітлені проблеми розви-
тку бізнесу, запропоновані важелі його підтримки, 
розглянута сутність та роль державно-приватного 
партнерства, висвітлені потенційні можливості 
та інтереси сторін у його використанні, виявлено 
переваги та недоліки такої форми партнерства. 
Дослідження чинників, що визначають успішність 
застосування державно-приватного партнер-
ства, проводили такі зарубіжні вчені, як Р. Скліт, 
А. де Палма, Л. Лерут, Дж. Пруньє, М. Хаммамі, 
Ж.-Ф. Руханьяніко та Е. Єхо. 

Незважаючи на значну кількість публікацій та 
їхню наукову цінність, феномен державно-при-
ватного партнерства потребує подальшого дослі-
дження, особливо в таких аспектах, як досвід його 
реалізації в Україні.

Постановка завдання. У зв’язку з цим мета 
статті – дослідити стан поширення державно-при-
ватного партнерства в Україні в сучасних умовах. 
Останнє дасть можливість виявити особливості 
та проблеми розвитку такої форми взаємодії дер-
жави і бізнесу, але й обґрунтувати напрями підви-
щення її ефективності. 

виклад основного матеріалу дослідження. 
В Україні необхідність поширення практики дер-
жавно-приватного партнерства задекларована в 
Концепції розвитку державно-приватного партнер-
ства в Україні на 2013-2018 рр. [1], відповідно до 
якої пріоритетними сферами застосування дер-
жавно-приватного партнерства є: 

- виробнича інфраструктура і високотехно-
логічне виробництво (транспорт і зв’язок, тран-
спортна інфраструктура, енергетичний сектор, 
машинобудування); 

- агропромисловий комплекс (ринкова та 
виробнича інфраструктура); 

- будівництво і житлово-комунальне госпо-
дарство (реалізація соціально значущих інфра-
структурних проектів, будівництво, реконструкція 
та технічне переоснащення у сферах теплопоста-
чання, централізованого водопостачання і водо-
відведення, підвищення ресурсо- та енергоефек-
тивності, поводження з побутовими відходами, 
упорядження територій тощо); 

- соціальний захист населення (охорона 
здоров’я, освіта, культура, туризм і спорт);

- наукова, науково-технічна, інноваційна та 
інформаційна; 

- розвиток природно-заповідного фонду [2].
Нині Закон України «Про державно-приватне парт-

нерство» висуває такі вимоги приватному сектору: 
- проекти державно-приватного партнерства 

функціонально мають забезпечити значно вищу 
ефективність діяльності, ніж у разі її здійснення 
винятково державним партнером; 

- проекти мають бути довготривалими 
(від 5 до 50 років);

- проекти мають передбачати фінансування 
(або співфінансування) відповідних проектів з 
боку приватного партнера; 

- проекти мають включати розмежування від-
повідальності й ризиків між приватним і держав-
ним партнерами у процесі здійснення державно-
приватного партнерства [1].

При цьому необхідно зазначити, що ці вимоги 
у загальних та фундаментальних рисах відповіда-
ють загальновизнаним вимогам до таких проектів, 
у тому числі принципам, сформульованим Євро-
пейською Комісією. 

В Україні найпоширенішою правовою формою 
співпраці держави та бізнесу в сфері реалізації дер-
жавно-приватного партнерства є концесія. Згідно з 
вітчизняним законодавством концесія – це надання 
уповноваженим органом виконавчої влади чи орга-
ном місцевого самоврядування на підставі концесій-
ного договору на платній строковій основі юридич-
ній або фізичній особі права на створення та (або) 
управління об’єкта концесії, за умови взяття конце-
сіонером на себе зобов’язань зі створення та (або) 
управління об’єктом концесії, майнової відповідаль-
ності та можливого підприємницького ризику [3].

Нині регулювання відносин концесії державного 
й комунального майна здійснюється Законами Укра-
їни «Про концесії», «Про концесії на будівництво та 
експлуатацію автомобільних доріг», «Про особли-
вості оренди чи концесії об’єктів паливно-енерге-
тичного комплексу, що перебувають у державній 
власності», «Про особливості здачі в оренду чи кон-
цесію об’єктів централізованого водо-, теплопоста-
чання і водовідведення, що перебувають у кому-
нальній власності». Варто зазначити, що провідна 
роль у реалізації таких проектів державно-приват-
ного партнерства віддана державному партнерові, 
що виявляється у розширеному обсязі прав порів-
няно з приватним партнером (зокрема, щодо права 
власності на об’єкти, створені в процесі реалізації 
проектів). Ця тенденція загалом відповідає надмір-
ному «державному регулюванню», яке в нинішній 
ситуації згубно впливає на бізнес-середовище.

Україна вже має деякий досвід у сфері впрова-
дження державно-приватного партнерства (табл. 1). 

Таблиця 1
динаміка росту проектів різних форм 

державно-приватного партнерства в україні, 
2012–2016 рр. 

роки
2012 2013 2014 2015 2016

Державно-приватне 
партнерство 1

Спільна діяльність 32 31 33 31 32
Концесія 79 128 138 146 153
Разом 111 159 171 177 186

Джерело: [4]
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Так, за даними центральних та місцевих орга-
нів виконавчої влади в Україні станом на 1 січня 
2016 року на засадах державно-приватного партнер-
ства реалізувалося 177 проектів (укладено 146 дого-
ворів концесії, 31 договір про спільну діяльність). 
Станом на 1 січня 2017 року на засадах державно-
приватного партнерства реалізувалося 186 проектів 
(укладено 154 договорів концесії, 32 договори про 
спільну діяльність, 1 договір державно-приватного 
партнерства) [4]. Проте, варто зазначити, що біль-
шість проектів так і не була завершена через недо-
тримання однією зі сторін обов’язків, які поклада-
лися на учасників партнерства згідно з договором. 

Позитивний приклад використання механізму 
державно-приватного партнерства був отриманий у 
сферах енергетики та телекомунікацій. Таке поши-
рення саме у цих сферах пов'язане з їхньою прибут-
ковістю, а сфери, що потребують значного залучення 
приватного капіталу, зокрема сфера водопоста-
чання та водовідведення, в якій велика кількість 
інженерних мереж перебуває у критичному стані та 
заміна необхідного устаткування була б доцільною, 
залишаються осторонь їхньої уваги. Таким чином, 
подібний безсистемний характер упровадження 
проектів державно-приватного партнерства та неза-
цікавленість приватних інвесторів вкладати свої 
кошти у менш привабливі сфери національної еко-
номіки гальмують його розвиток в Україні.

В Україні переважними моделями впровадження 
державно-приватного партнерства є проекти пере-
давання активів та проекти «з нуля». Зазначені 
моделі займають відповідно 56,9% і 40% від загаль-
ної кількості проектів та 18% і 81% – від загальної 
кількості інвестицій [2]. Щодо проектів передавання 
активів така ситуація пояснюється продовженням 
(або закінченням) тривалого процесу перерозподілу 
власності між державою та приватними особами. 

Проекти реалізуються у різних сферах господар-
ської діяльності (рис. 1), зокрема, найбільша кіль-
кість від загальної кількості проектів була сконцен-
трована у сфері оброблення відходів – 112 (63,2% 
від укладених угод). 

Крім сфери оброблення відходів, значна час-
тина проектів державно-приватного партнерства 
належить до сфери збору, очищення та розподі-
лення води (30 проектів, що становить 16,8% від 
загальної кількості), 16 проектів стосуються будів-
ництва та/або експлуатації автострад, доріг, заліз-
ниць, злітно-посадкових смуг на аеродромах, мос-
тів, шляхових естакад, тунелів і метрополітенів, 
морських і річкових портів та їхньої інфраструктури 
(9,0% від загальної кількості), шість проектів спря-
мовані на виробництво, транспортування і поста-
чання тепла (3,3% від загальної кількості); п’ять 
проектів – виробництва, розподілення та поста-
чання електричної енергії (2,8 % від загальної кіль-
кості); два проекти спрямовані на управління неру-
хомістю (1,1% від загальної кількості); за одним 
проектом реалізується у сфері пошуку, розвідки 
родовищ корисних копалин та їх видобування, а 
також у сфері туризму, відпочинку, рекреації, куль-
тури та спорту (по 0,6% від загальної кількості); ще 
чотири проекти реалізуються в інших сферах еко-
номіки (2,6% від загальної кількості) [4].

Аналіз зарубіжного досвіду використання про-
ектів державно-приватного партнерства показав, 
що в кожній країні є своя найбільш пріоритетна 
галузь із його використання. Так, у США такою 
галуззю є автодороги, у Великобританії – охорона 
здоров’я та освіта, в Німеччині – освіта, в Італії, 
Канаді та Франції – охорона здоров’я [4]. 

У країнах із перехідною економікою – країнах 
Центральної і Східної Європи (Болгарія, Чехія, 
Угорщина, Хорватія, Польща, Румунія, Україна) 
такі галузі, як охорона здоров’я та освіта, знахо-
дяться вже далеко не на 1-му місці. За застосуван-
ням державно-приватного партнерства лідирують 
автодороги, будівництво мостів і тунелів, легкого 
наземного метро, аеропорти. У країнах із перехід-
ною економікою їм приділяється увага насампе-
ред, у них вкладаються кошти [5]. 

Таким чином, як ми бачимо із рис. 1, саме про-
екти у сфері транспортної інфраструктури займа-
ють значну частку в проектах державно-приват-

 

рис. 1. сфери реалізації проектів концесії в україні у 2016 році
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  Економіка та управління національним господарством

ного партнерства в Україні. Цікавими є дані про те, 
які механізми державно-приватного партнерства 
використовуються в галузях інфраструктури, в 
тому числі у сфері транспортної інфраструктури 
(табл. 2) [6]. 

Таблиця 2
механізми реалізації проектів державно-

приватного партнерства у вітчизняних галузях 
інфраструктури за 2017 рік

всього 
проекти, 

од.
частка, 

%

Проекти 
транс-
порту, 

од.

частка, 
%

ВСЬОГО 5314 100 1397 100
Концесії 1306 25 795 57
BROT 725 14 463 33
RLT 61 1 50 4
ROT 520 10 282 20
Приватизація 722 14 69 5
Повна 175 3 12 1
Часткова 547 10 57 4
Проекти 
нового 
будівництва

3029 57 449 32

BLT 15 0 3 0
BOT 1434 27 426 30
BOO 882 17 8 1
Комерсант 645 12 12 1
Оренда 53 1 0 0
Контракти на 
управління та 
оренда

257 5 84 6

Оренда 102 2 31 2
Контракти на 
управління 155 3 53 4

Джерело: [6]

Дані таблиці 2 ілюструють, що такі механізми 
державно-приватного партнерства, як концесії і 
BOT, є найбільш придатними для розвитку об’єктів 
транспортної інфраструктури, виходячи зі світо-
вої практики. Понад 80% проектів державно-при-
ватного партнерства у сфері транспорту реалізу-
ються відповідно до трьох його типів: BROT (33%), 
ROT (20%), а також BOT (30%) для проектів нового 
будівництва. Зокрема, для дорожнього господар-
ства частка підтипів BROT, ROT, і BOT становить у 
сукупності 94% [6].

Окрім галузей переробки і транспорту, в енер-
гетиці 75,6% проектів було реалізовано у межах 
такої моделі державно-приватного партнер-
ства, як відчуження власності, що пояснюється 
об’єктивними причинами перерозподілу влас-
ності та продажем державної частки корпоратив-
них прав в енергогенеруючих компаніях; у галузі 
телекомунікацій 85,7% проектів – як нові проекти, 
що зумовлювалося потребами розвитку ринку 
мобільного та стільникового зв’язку; у галузі водо-

постачання та водовідведення було реалізовано 
1 проект у межах концесії і 1 – у межах лізингового 
контракту, у транспортній сфері – 1 проект реалі-
зовувався як новий. 

Отже, серед численних сфер, де можуть реа-
лізовуватися проекти державно-приватного парт-
нерства, нині найбільшого поширення в Україні 
вони отримали лише в переробці відходів, тран-
спортній галузі, енергетиці та телекомунікаціях. 
Основною причиною цього є те, що ці сфери є 
прибутковішими й найбільш запитуваними, отже, 
приватні партнери надають поки перевагу саме 
їм. З іншого боку, сфери, що потребують більшої 
участі приватних партнерів, залишаються поза 
їхньою увагою. Таким чином, інвестування в най-
прибутковіші галузі та не досить ефективна дер-
жавна політика щодо залучення приватних інвес-
торів до менш привабливих сегментів державного 
сектору економіки також не сприяють розвитку 
механізму державно-приватного партнерства.

висновки з проведеного дослідження. Уза-
гальнюючи, можна сказати, що чинний механізм 
паритетного співробітництва держави та бізнесу 
за рахунок реалізації державно-приватного парт-
нерства в Україні не набув значного поширення. 
Практика його впровадження досить незначна 
та розповсюджується повільними темпами, най-
більшого впровадження він набув у переробній, 
транспортній, енергетичній та телекомунікацій-
ній галузях, з усіх можливих форм впровадження 
механізму державно-приватного партнерства в 
Україні розповсюджена концесія.
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STATE OF DEVELOPMENT OF THE STATE-PRIVATE PARTNERSHIP IN UKRAINE

The purpose of the article. The purpose of this article is to investigate the state of the spread of public-
private partnership in Ukraine in modern conditions.

Methodology. The research on the development of public-private partnership is based on the analysis of 
the legal and regulatory framework for its implementation in Ukraine and the analysis of the main statistical 
data, which demonstrate the state of its dissemination in the domestic economic practice.

Results. The necessity of spreading the practice of public-private partnership is declared in the Concept of 
Public-Private Partnership Development in Ukraine for 2013–2018. As of 1 January 2017, 186 projects were 
implemented on the basis of public-private partnership (154 concession agreements, 32 joint venture agree-
ments, 1 public-private partnership agreement). In Ukraine, the prevailing models of the implementation of 
public-private partnership are projects for the transfer of assets and projects from scratch – 56.9% and 40% of 
the total number of projects and 18% and 81% of the total amount of investments in 2016. Such projects are 
implemented mainly in the field of waste management – 112 (63,2% of the concluded agreements), in the area 
of collection, treatment and distribution of water 30 (16,8% of the concluded agreements) and in the construc-
tion and / or operation of motorways, roads, railways , runways at aerodromes, bridges, road raids, tunnels and 
subways, sea and river ports and their infrastructure 16 (9% of the concluded agreements).

Consequently, the current mechanism of parity cooperation between the state and business due to the 
implementation of public-private partnership in Ukraine has not been widely disseminated. The practice of its 
implementation is rather insignificant and is spreading at a slow pace. 

Practical implications. It is worth noting that the necessity of development of public-private partner-
ship in Ukraine is acknowledged as domestic scientists-economists, as well as subjects of economic activity. 
In essence, public-private partnership is a modern way of implementing the state's influence on the business 
sector, and its implementation into the practice of Ukraine will give a new impetus to the effective interaction 
of the state and entrepreneurs. The poor state of development of public-private partnership, as shown by the 
analysis, does not allow to reveal its significant potential in the implementation of economic restructuring, 
the creation of an effective competitive environment, the activation of innovation processes, increasing the 
investment orientation of the economy, ensuring long-term socio-economic growth, that is, solving a number 
of socio- economic development.

Value/originality. The article analyzes the state of development of public-private partnership in Ukraine. 
The analysis showed an unsatisfactory state of its development in domestic practice. The latter will enable in 
the course of further research to reveal the peculiarities and problems of the development of such a form of 
interaction between the state and business, as well as substantiate the directions of increasing its efficiency.


