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ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА  

В УКРАЇНІ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ 

 
У статті окреслено сучасний стан нормативного та організаційного забезпечення, 

особливості державно-приватного партнерства в Україні. Акцентовано увагу на активізації 

планувальної діяльності як закономірному етапі розвитку регіонів і окремих територій та 

намаганням регіонів знайти адекватні економічні інструменти. Висвітлюється роль державно-

приватного партнерства у здійсненні економічного та соціально-культурного розвитку об’єднаних 

територіальних громад. Запропоновано рекомендації щодо шляхів удосконалення розвитку та 

запровадження стратегічного підходу до планування сталого територіального розвитку. 

Ключові слова: державно-приватне партнерство, економічний та соціально-культурний 

розвиток, об’єднані територіальні громади, шляхи вдосконалення. 

 

Постановка проблеми. За даними центральних та місцевих органів виконавчої 

влади в Україні станом на 1 січня 2017 на засадах державно-приватного партнерства 

(далі – ДПП) реалізується 186 проектів (укладено 153 договорів концесії, 32 договори 

про спільну діяльність, 1 договір державно-приватного партнерства). Більше 60% від 

загальної кількості проектів ДПП припадає на сферу переробки відходів, 20% ˗ на збір, 

очищення та розподіл води, понад 8% – на сферу інфраструктури та понад 3% на сферу 

виробництво, транспортування та опалення. Тому питання державно-приватного 

партнерства в економічному, соціальному та культурному розвитку територіальних 

громад – це питання, яке потребує термінового вивчення та аналізу [1, с. 6]. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Тему 

державно-приватного партнерства та розвитку територіальних громад досліджували у 

своїх працях такі науковці: В. Армашова, М. Бриль, Г. Васильченко, І. Парасюк, 

Н. Єременко та інші науковці. Здійснення державно-приватного партнерства в 

економічному та соціально-культурному розвитку територіальних громад залишається і 

на даний час важливим та актуальним. 

Метою статті є дослідження інституту державно-приватного партнерства в 

Україні та особливостей його вдосконалення. 

1. Нормативно-правове регулювання державно-приватного партнерства в 

Україні 

Основним законом, що регулює питання державно-приватного партнерства, є 

Закон України «Про державно-приватне партнерство». Стаття 1 Закону визначає та 

окреслює характеристики державно-приватного партнерства, а саме: державно-приватне 

партнерство – це співпраця між державою Україна, Автономною Республікою Крим та 

територіальною громадою, представленою відповідними державними органами, що 

згідно із Законом України «Про управління об’єктами державної власності» [2] 

здійснюють управління об’єктами державної власності, органів місцевого 

самоврядування, Національною академією наук України, національних галузевих 
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академій наук (державних партнерів) та юридичними особами, крім державних та 

комунальних підприємств, установ, організації (приватні партнери), що здійснюється на 

підставі угоди в порядку, передбаченому цим законом та іншими законами та 

нормативними актами, та відповідає характеристикам державно-приватного 

партнерства, визначеним у цьому законі. Галузями застосування державно-приватного 

партнерства є виробництво, транспортування, постачання тепла, розподіл та постачання 

природного газу; автомобільні дороги, шосе, залізниці, злітно-посадкові смуги 

аеропортів, мости, шляхопроводи, тунелі та метро, морські порти та внутрішні порти та 

їх інфраструктура будівництво та / або експлуатація; збір, очищення та розподіл води; 

охорона здоров’я; туризм, відпочинок, розваги, культура та спорт; забезпечення функції 

зрошувальних та дренажних систем; поводження з відходами, крім збору та 

транспортування; виробництво, розподіл та постачання електроенергії; надання 

соціальних послуг, управління соціальними установами; виробництво та впровадження 

енергозберігаючих технологій, будівництво та капітальний ремонт житлових будинків, 

повністю чи частково зруйнованих внаслідок бойових дій на території проведення 

антитерористичної операції; встановлення модульних будинків та будівництво 

тимчасового житла для внутрішньо переміщених осіб; надання освітніх послуг та послуг 

у сфері охорони здоров'я; управління пам'ятками архітектури та культурної спадщини; 

донорство крові та/або компонентів крові, заготівля, переробка, тестування, зберігання, 

розподіл і реалізація донорської крові та/або компонентів крові. Відповідно до рішення 

державного партнера, державно-приватне партнерство може бути використано в інших 

сферах діяльності, які надають важливі соціальні послуги, за винятком видів 

господарської діяльності, які, відповідно до закону, дозволяється здійснювати виключно 

державним установам, підприємствам та організаціям. З урахуванням особливостей 

правової системи щодо певних об'єктів та певних видів діяльності, передбачених 

законом, здійснюється державно-приватне партнерство. Отже, наведений перелік сфер 

діяльності не є вичерпним, оскільки ДПП можуть застосовуватися в інших сферах 

діяльності згідно з рішенням національних партнерів, за винятком видів економічної 

діяльності, які дозволені лише державними підприємствами, установами та 

підприємствами відповідно до закону. Так само, визначаючи потенційну сферу реалізації 

проекту ДПП, необхідно враховувати особливості правової системи щодо певних 

об'єктів та певних видів діяльності, передбачених Законом [3]. 

Як і інші країни, Україна активно розвиває та застосовує стратегічний підхід до 

планування сталого територіального розвитку. З одного боку, така активізація 

запланованих заходів є природним етапом для розвитку регіонів та окремих територій, з 

іншого – намаганням регіонів знайти адекватні інструменти, які б допомагали відповісти 

на виклики сучасного глобалізованого світу, коли істотно пришвидшуються різноманітні 

зміни, в тому числі політичні, економічні, соціальні, технологічні, екологічні. Процес 

стратегічного планування відіграє важливу роль у здійсненні державно-приватного 

партнерства, оскільки це довготривалий інноваційний процес, як правило, розробляється 

7-10 років, і має певний алгоритм дій для забезпечення сталого розвитку територіальної 

громади. Стратегічне планування в об’єднаних територіальних громадах (далі – ОТГ) 

регулюється наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 30 березня 2016 р. № 75 «Про затвердження 

Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних 

документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади» 

[4, с. 1]. Починаючи планувати розвиток громади, потрібно зосередитися на трьох 

складових стратегії: місцевий економічний розвиток; розвиток людського капіталу та 

охорона навколишнього середовища. При формуванні плану стратегії розвитку ОТГ 

важливо пам’ятати, що документ повинен базуватися на конкурентних перевагах певної 

ОТГ та відповідати регіональній та державній стратегіям регіонального розвитку, також 

важливо, аби він був реальним та міг бути реалізований в умовах сучасного періоду; 

розрахованим на реальні фінанси, які можна залучити; процес підготовки має 

відповідати правилам громадської участі і лобістської незаангажованості. Планування 

регіонального розвитку не обмежується лише формулюванням стратегії, а являє собою 

цілу низку планових документів, які повинні утворювати загальну систему. До базових 

складників такої системи планування територіального розвитку слід віднести: 

стратегічні довгострокові плани соціально-економічного розвитку; просторові плани 

територіального розвитку (генеральні плани міст і містобудівна документація населених 
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пунктів); середньострокові плани соціально-економічного розвитку території та цільові 

програми розвитку окремих сфер діяльності; короткострокові програми соціально-

економічного розвитку. Усі види документів тісно пов’язані між собою та сприяють 

розв’язанню питань підвищення ефективності функціонування території, але 

відрізняються між собою. Створення стратегій розвитку громади можна оцінити як 

виняткову можливість до побудови відчуття громадянської відповідальності за місцеві 

справи. Почуття відповідальності може бути поширене далеко поза межами середовища 

місцевого самоврядування і має шанси охопити коло місцевих лідерів з різних сегментів 

громадського життя [5, с. 19].  

У зв'язку з цим існує кілька методів (методик) для формулювання стратегій, 

включаючи патерналістські методи, експертні методи, методи консультацій експертів, 

методи адміністративної консультації та методи «співучасті». Метод патерналістського 

управління передбачає, що стратегія формулюється урядом та муніципальним 

менеджментом, пишеться в «кабінеті», і не має контакту з громадою. Використовуючи 

експертні методи, стратегія формулюється експертами, які проводять поглиблені 

дослідження статистичних показників, використовують математичні інструменти, 

проводять кореляційний або факторний аналіз, прогнозують тенденції та пропонують 

плани дій та професійно працюють над формулюванням стратегій. Експертно-

консультативний метод використовується, коли стратегія розробляється експертами, які 

в процесі дослідження середовища та розробки основних напрямків розвитку 

звертаються по консультації до місцевої громади та влади. Адміністративно-

консультативний метод, коли стратегія розробляється владою та муніципальним 

менеджментом з консультативним залученням громади через опитування громадської 

думки, круглі столи, громадські слухання тощо. В наш час найефективнішим методом є 

метод «співучасті», який базується на довготривалих відносинах співпраці з експертами. 

Концепція цього методу базується на колективній участі громади та формуванні 

професійної групи, що складається з лідерів місцевих громад, підприємств та органів 

влади, яка працює над стратегією розвитку за допомогою залучених незалежних 

експертів [5, с. 19]. 

Отже, стратегічне планування сьогодні ґрунтується на постійному моніторингу та 

оцінці змін у діяльності, формуванні та реалізації стратегій розвитку ОТГ для 

підтримання життєздатності території та забезпечення її ефективної функції в умовах 

мінливого зовнішнього середовища. Все більш важливим стає пошук нових шляхів 

стабілізації регіонального розвитку та підвищення конкурентоспроможності 

територіального виробництва. Дотримання цих вимог стратегічного плану забезпечить 

ефективність плану, що, в свою чергу, забезпечить інтенсивний розвиток регіону. Ось 

чому державно-приватне партнерство відіграє важливу роль в економічному та 

соціально-культурному розвитку територіальних громад. У його межах, відповідно до 

законодавства, можуть укладатися: концесійний договір;договір управління майном 

(виключно за умови передбачення у договорі, укладеному в рамках державно-

приватного партнерства, інвестиційних зобов’язань приватного партнера); договір про 

спільну діяльність та інші договори. Договір, укладений у рамках державно-приватного 

партнерства, може містити елементи різних договорів (змішаний договір), умови яких 

визначаються відповідно до цивільного законодавства України. Правовими засадами 

здійснення державно-приватного партнерства є Конституція України, Цивільний кодекс 

України, Господарський кодекс України та інші закони України, а також міжнародні 

договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Якщо 

обов’язковий український міжнародний договір затверджений Верховною Радою 

України, а правила, передбачені цією угодою, не є тими, що передбачені цим законом, 

застосовуються норми міжнародного договору. Інші закони України не можуть 

встановлювати або змінювати відносини, пов’язані з державно-приватним партнерством, 

за винятком законів, що містять лише положення про зміни до цього закону. 

Законодавство про публічні закупівлі не охоплює відносини, пов’язані з вибором 

приватних партнерів та виконанням контрактів, укладених у рамках державно-

приватного партнерства, а також підтримка державою здійснення державно-приватних 

партнерств [1, с. 22]. 

2. Деякі особливості реалізації державно-приватного партнерства в Україні 

Державно-приватне партнерство в Україні – система взаємовідносин між 

державними та приватними партнерами, що поєднує ресурси обох з відповідним 
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розподілом ризиків, відповідальності та винагороди (погашення) для досягнення 

довгострокової взаємовигідної співпраціна довгостроковій основі у створенні 

(відновленні) нових та/або модернізації (реконструкції) наявних об’єктів, які потребують 

залучення інвестицій, та у користуванні (експлуатації) такими об’єктами. Державно-

приватне партнерство вказано як один із ключових механізмів реалізації політики 

економічної модернізації України та вирішення важливих соціально-економічних 

питань. Досвід багатьох країн довів, що ДПП є формою взаємодії держави та 

підприємств, і вона має високу ефективність. Сьогодні об’єктивна ситуація із 

запровадженням механізму ДПП оновлена. Реалізація масштабних проектів модернізації 

в різних галузях економіки вимагає великої кількості інвестиційних ресурсів, базовим 

джерелом яких можуть бути приватні підприємства. Основні переваги державно-

приватної співпраці включають фінансові вигоди державних установ та установ 

місцевого самоврядування, соціально-економічні вигоди місцевих громад та політичні 

вигоди. Успішний міжнародний та вітчизняний досвід використання державно-

приватного партнерства доводить, що ДПП є інструментом партнерської, рівноправної 

та взаємовигідної співпраці між державою, територіальними громадами в особі 

відповідних органів державної влади чи місцевого самоврядування та бізнесом. У межах 

такої співпраці спільні зусилля спрямовуються на реалізацію проектів, які дозволяють 

вирішити важливі для територіальної громади соціально-економічні та інші проблеми. 

Особливий інтерес регіональних та місцевих органів влади до використання та 

розвитку ДПП обумовлений перевагами механізму у залученні ресурсів (фінансових, 

інвестиційних, технологічних, управлінських), особливо в нинішніх умовах коли поточні 

потреби розвитку та наявний бюджет серйозно не узгоджені. Професійний підхід до 

використання ДПП може забезпечити використання внутрішніх ресурсів розвитку на 

регіональному та місцевому рівнях, що матиме позитивний вплив на реалізацію нової 

державної та регіональної політики. Участь приватних інвесторів може забезпечити 

більш ефективне використання фінансових ресурсів місцевої громади та залучити досвід 

приватних партнерів для ефективної реалізації проектів ДПП. 

Реалізація проекту ДПП базується на досягненні таких цілей: а) розвиток 

державних послуг, включаючи транспортні послуги: пасажирські перевезення 

(аеропорти, громадський транспорт (машини, метро), міжміські перевезення, морські та 

річкові перевезення, пасажирський термінал морського порту); б) соціальні послуги – 

будівництво шкіл, університетів, лікарень, поліклінік, стадіонів, театрів, бібліотек, 

парків; будівництво будівель судів, інших органів влади; в) розвантаження бюджетів на 

всіх рівнях (включаючи місцеві бюджети): проекти ДПП забезпечують можливість 

залучення приватного капіталу, хоча обмеженнями проекту не виключаються кошти, 

безпосередньо надані державним або місцевим бюджетами; інколи можуть 

використовуватися непрямі методи фінансування проекту (наприклад, державні позики 

місцевим бюджетам); г) покращити якість послуг; д) зменшити (або утримати) витрати 

на обслуговування; е) скорочення відповідальності та ризиків публічного партнера в 

сфері надання послуг, що є об’єктом ДПП: у процесі реалізації проекту ДПП частина 

ризиків переходить приватному партнеру, також держава/територіальна громада 

залишається відповідальною за надання послуги в цілому; ж) сприяти діалогу та 

взаємодії між підприємствами та владою; з) використовувати досвід та професіоналізм 

приватного сектору, зберігаючи контроль держави над активами; і) брати участь у 

впровадженні раніше «в тіні» (політичні та економічні фактори); к) залучення нових 

ресурсів для реалізації політики регіонального розвитку (реалізація інвестиційних 

проектів на місцевому та регіональному рівнях) [1, с. 25]. 

Висновки. Варто зазначити, що державно-приватне партнерство – це засноване на 

договорі довгострокове співробітництво між державою (державними органами та 

органами місцевого самоврядування) і приватними компаніями, спрямоване на 

фінансування, проектування, впровадження та управління публічними об’єктами та 

публічними послугами (public facilities and public services), що, зазвичай забезпечуються 

державою (публічним сектором) відповідно до умов, визначених законом, територіальні 

громади, які зацікавлені у реалізації спільних проектів, мають змогу координувати 

діяльність суб’єктів співробітництва та акумулювати ресурси для спільного здійснення 

відповідних заходів [7, с. 1]. Третє тисячоліття в поєднанні з новими інвестиційними, 

технологічними та інноваційними можливостями для забезпечення високих та стійких 

темпів розвитку країни змусило Україну стати арбітром у галузі партнерських відносин 
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між державними установами та приватними компаніями. Адже виконання державних 

планів та проектів повністю забезпечується бюджетом, і вони не завжди здатні повністю 

досягти цілей, що призводить до зниження національної конкурентоспроможності 

[8, с. 1]. Очевидно, що лише місцевих бюджетів недостатньо. Слід розробити відповідні 

плани та програми, у тому числі в рамках державно-приватного партнерства [9, с. 1]. 

У наш час багато українців страждають від поганих державних об’єктів та 

інфраструктури, і місцева влада не завжди може вирішити ці проблеми з наступних 

причин: відсутність достатніх коштів для отримання належного рівня сучасних 

технологій та досвіду управління. Проаналізовано як надати якісні послуги людям у цій 

ситуації. Понад 25 років європейські та американські органи влади використовують 

механізм державно-приватного партнерства, що дозволяє приватним партнерам брати 

участь в управлінні, модернізації існуючих об’єктів та створенні нових об’єктів. Одним 

із найважливіших аспектів державно-приватного партнерства є надання можливості 

приватному сектору брати участь у реконструкції інфраструктури та наданні державних 

послуг, залучаючи тим самим більше фінансів, досвіду та управлінських навичок, що є 

недоступними для державного  сектору. Механізм співпраці державного та приватного 

секторів полягає в тому, що приватні компанії використовують державні активи для 

надання певних послуг громаді. Це довгострокове партнерство, і його суть полягає у 

розподілі функцій: державний сектор (процедури, правила) може надавати кращі 

послуги, тоді як приватний сектор може надавати інші послуги на найвищому рівні, за 

умови, що приватний партнер справді найкращий у цьому. Певною мірою в цьому 

полягає суть ДПП. Влада головним чином зосереджується на встановлених цілях, 

співпраці та моніторингу їх досягнення, а також якості та вартості послуг, що надаються. 

Приватні партнери використовують досвід бізнесу та сучасні технології для 

інвестування власних коштів та ефективного управління проектом. Програма 

державного партнерства не передбачає перехід майнових прав до інвестора, тобто 

інвестор отримує права користування на протязі якогось тривалого часу, але після того 

як цей час закінчиться – земля залишається у власності громади, а майно, що було 

створене, також переходить до власності громади [10, с. 1].  

Відповідно до пункту 1 статті 1 Закону про державно-приватне партнерство, 

кілька територіальних громад, об’єднаних для досягнення певних цілей, можуть діяти 

від імені державних партнерів за контрактами, укладеними згідно з ДПП. Це дозволяє 

ОТГ реалізовувати проекти, спрямовані на розвиток територіальних громад, що не 

можуть бути реалізовані такими громадами без участі приватних партнерів. Ефективне 

спільне використання механізмів ДПП територіальними громадами може бути 

інструментом забезпечення їх розвитку та надання якісних послуг, коли конкретні 

територіальні громади не можуть забезпечити відповідність умовам, встановленим для 

проектів ДПП. Упроваджуючи проекти ДПП, регіональні громади та ОТГ на місцевому 

рівні можуть отримати механізм, що може сприяти регіональному розвитку та 

підвищувати його конкурентоспроможність. Кожна територіальна громада має 

самостійно визначати пріоритетні напрямки розвитку. У межах цього пріоритетного 

напряму рекомендується реалізовувати проекти на основі паритету купівельної 

спроможності з урахуванням потреб та інтересів населення, якими можуть бути: 

виробництво, транспортування та опалення та розподіл; будівництво доріг, технічне 

обслуговування та експлуатація; збір, очищення та розподіл води; охорона здоров’я; 

освітні послуги; туризм, відпочинок, розваги, культура та спорт; забезпечення функції 

зрошувальних та дренажних систем; збір та обробка відходів; виробництво 

електроенергії та постачання; надання інформації та послуг у телекомунікаціях та інших 

сферах. 
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ABSTRACT 

Yurii Kozar, Maksym Garrifullin. Institute of public-private partnership in Ukraine: some 

aspects. The article outlines the current state of regulatory and organizational support, features of public-

private partnership in Ukraine. The emphasis is placed on intensifying planning activities, which on the 

one hand is a natural stage in the development of regions and individual territories, on the other – the 

regions’ efforts to find adequate tools to help meet the challenges of todays globalized world, when a 

variety of changes are accelerating, including political, economic, social, technological, environmental. 

The topic of public-private partnership in the implementation of economic and socio-cultural 

development of united territorial communities has been covered. Recommendations on ways to improve 

development and introduce a strategic approach to sustainable territorial planning have been offered. 

It has bee noted that the main law in the system of public-private partnership is the Law of 

Ukraine «On Public-Private Partnership». The definition is given and the features are outlined that depict 

the relationship of public-private partnership. The definition of public-private partnership as cooperation 

between the state of Ukraine, the Autonomous Republic of Crimea, territorial communities represented by 

the relevant state bodies, which in accordance with the Ukrainian law «On management of state 

property», managing state property, local authorities self-government, the National Academy of Sciences 
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of Ukraine, national branch academies of sciences (state partners) and legal entities, except state and 

municipal enterprises, institutions, organizations (private partners), carried out on the basis of an 

agreement in the manner prescribed by the Law «On Public-Private Partnership» and other legislative 

acts, and meets the characteristics of public-private partnership, defined by this Law. The emphasis is 

placed on the relevance of strategic planning and development of united territorial communities and 

focuses on the important role of public-private partnership in the implementation of economic and socio-

cultural development of territorial communities. 

Keywords: public-private partnership, economic and socio-cultural development, united 

territorial communities, ways of improvement. 
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СУТНІСТЬ, ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ 

АНТИВАКЦИНАТОРСТВА В УКРАЇНІ 

 
 

Статтю присвячено актуальній проблемі – загальній характеристиці сутності, поняття та 

основних детермінантів антивакцинаторства в Україні. Здійснено аналіз сутнісних характеристик 

цього загрозливого соціального явища, ставлення до вакцинації у світі та в нашій державі. Викладено 

основні умови, що сприяють поширенню несприйняття щеплень серед населення. Наведені головні 

ознаки антивакцинаторства на основі яких запропоноване його авторське визначення. Наголошено на 

необхідності подальшого наукового дослідження порушеної наукової проблеми.  

Ключові слова: адміністративно-правові норми, вакцинація, антивакцинаторство, 

детермінанти, законодавство,  національне здоров’я, національна безпека. 

 

Постановка проблеми. Забезпечення належного рівня здоров’я нації є однією з 

найголовніших соціальних потреб, які постають перед суспільством і державою будь-

якої країни світу, що вважає себе невід’ємною складовою загальносвітової цивілізації. 

У сучасному світі вакцинація відіграє одну з ключових ролей у запобіганні та 

поширенні небезпечних хвороб та відповідних епідемій у масштабах конкретних країн, 

континентів та світу, взагалі. За її допомогою вдається мінімізувати показники 

захворюваності колись невиліковних людських недугів або, взагалі, звести їх нанівець – 

тим самим щорічно не допускаючи сотні тисяч фатальних випадків серед населення 

планети.  

Однак, як відомо, кожна корисна та позитивна справа, за певних несприятливих 

обставин може стикнутись з малоочікуваними труднощами та перешкодами. Так 

сталося й з вакцинацією, коли наприкінці 20-го століття у світі почав поширюватися 

антивакцинаторський рух – відносно масове соціальне явище, що ґрунтується на 

різноманітних конспірологічних теоріях антинаукового та антисуспільного 

спрямування.  

Навіть у сприятливих соціальних умовах (відсутності епідемій, пандемій) 

результати антивакцинаторстива є беззаперечно вражаючі – щорічно десятки та сотні 

втрачених або скалічених людських (переважно дитячих) життів у межах 

середньостатистичної держави. Як свідчить світова та вітчизняна практика, за часів 

епідемій та пандемій, ці цифри збільшуюся у тисячі разів, країни втрачають населення, 

родини – рідних та близьких. Виникає питання – чому? Відповідь проста та водночас 

жахлива – щоб й надалі давати заробити різноманітним мракобісам і віщунам або 

піднімати авторитет та соціальну вагу особам з формально високими медичними та 
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