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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Основним напрямом побудови конкурентоспромож�

ної економіки, а отже, і потужної держави, в нашій країні

визначено євроатлантичну інтеграцію та, зокрема, реа�

лізацію Угоди про Асоціацію між Україною та Євро�

пейським Союзом. У числі інших інструментів досягнен�

ня цієї мети чільне місце займає здійснення політичних

та економічних реформ і врахування досвіду в цьому

інших держав (тепер уже членів ЄС). І в цьому сенсі тут

варто згадати транскордонне співробітництва (ТКС) як

співпрацю прикордонних територій суміжних країн у
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різних аспектах суспільного життя (економіка, культу�

ра, соціальна сфера тощо) з метою вирішення спільних

проблем громади. Сенс такої співпраці полягає в тому,

що місцевим громадам простіше і легше вирішувати

власні питання, звертаючись до сусідів, хоч і через кор�

дон, ніж розраховувати на державну владу своєї краї�

ни, яка знаходиться хоч і у своїй країні, проте десь в

обласному центрі, чи навіть у столиці. Також, зважаю�

чи на розвиток транскордонного співробітництва в ос�

новному з країнами�членами Європейського Союзу, чи

за їх участі в силу політичних та економічних обставин

(з однієї сторони, фактичний військовий конфлікт з Ро�

сією, в результаті чого будь�яка взаємодія між грома�

дями суміжних територій заморозилась; а з іншої —
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наявність фінансування проектів ТКС у межах т. зв.

"Програм сусідства" тільки за рахунок коштів Євро�

пейської комісії), таку співпрацю можна і слід розгля�

дати як практичну реалізацію євроінтеграційних заходів

України на низовому рівні безпосередньо місцевими

громадами. Причому, беручи до уваги той факт, що та�

кий вид співробітництва нашої країни з іншими держа�

вами був започаткований ще в першій половині 90�х

років минулого століття, існує певний досвід у реалізації

проектів ТКС, який можна і слід використати для здійс�

нення практичних заходів в реалізації євроінтеграцій�

них прагнень України.

Важливою складовою реалізації такої співпраці є

фінансування транскордонного співробітництва. Як пока�

зує світовий досвід, однією з таких форм, яка довела свою

ефективність, виступає взаємодія держави та приватного

сектора у формі державно�приватного партнерства. Йдеть�

ся про те, що функції, які традиційно вважаються монопо�

лією держави, а саме: будівництво та утримання автомоб�

ільних доріг, мостів, залізничних та автовокзалів, аеро�

портів, шкіл, закладів культури та охорони здоров'я і навіть

пенітенціарних установ, — віддати за певних умов до сфе�

ри відповідальності приватного сектору.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми розвитку транскордонного співробіт�

ництва, досліджувались багатьма науковцями, серед

яких: П. Бєлєнький, Є. Бойко, З. Бройде, П. Буркінсь�

кий, М. Долішній, Н. Мікула, А. Мокій, В. Пила, С. Писа�

ренко, А. Гальчинський, В. Геєць, М. Долішній, Є. Кри�

кавський, О. Кузьмін, Н. Мікула, А. Мокій, С. Писарен�

ко, Я. Побурко, І. Школа та ін.

Використання державно�приватного партнерства у

розбудові інфраструктурного комплексу держави та на�

дання інфраструктурних послуг аналізувались такими

дослідниками: Д.Е. Стігліц, С.П. Осборн, Е.Р. Йєскомб,

Е.С. Савас, М.Р. Рейч, М. Геддес, К. Магаріньос, Ф. Ола�

деінд, Д. Піл, Г. Паолетто, Е.�Г. Клійн, Г.Р. Тейсман,

Н.А. Клевцевич, О.В. Берданова, В.М. Вакуленко,

В.М. Геєць, О.М. Головінов, Н.Г. Діденко, В.І. Дуб�

ницький, І.В. Запатріна, М.О. Лендьел, А.Ф. Мельник,

Н.А. Мікула, К.В. Павлюк, Н.А. Сич, А.Ф. Ткачук та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження особливостей реалізації

угод державно�приватного партнерства в умовах

здійснення транскордонного співробітництва.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Аналізуючи становлення Європейського Союзу,

можна зазначити, що успішними європейські інтег�

раційні процеси стали ще й тому, що, починаючи ще з

часів Римського договору, який започаткував Євро�

пейське об'єднання вугілля і сталі, вони здійснювалися

не тільки на макро�, але й охоплювали мезо� та мікро�

рівень. Тобто для того, щоб таке інтеграційне об'єднан�

ня відбулося, потрібно було, щоб бажання урядів дер�

жав було підкріплено зв'язками на рівні їх регіонів шля�

хом здійснення транскордонного співробітництва та

безпосередніх учасників економічних процесів —

підприємств та організацій.

Зважаючи на те, що Україна зараз знаходиться на

початку свого євроінтеграційного шляху, вона обов'яз�

ково повинна взяти до уваги досвід інших європейсь�

ких країн, які вже стали членами ЄС. Зокрема це сто�

сується і розвитку транскордонного співробітництва між

суміжними територіями сусідніх країн. Серед інших при�

чин, які підкреслюють актуальність цієї проблеми для

нашої держави, можна назвати й такі:

— 19 із 25 областей України є прикордонними. Це в

свою чергу вказує на те, що необхідно розробити страте�

гію транскордонного співробітництва на рівні держави;

— історичні традиції співіснування народів суміж�

них територій, економічні, культурні та родинні зв'язки

між ними;

— наближення кордонів Європейського Союзу без�

посередньо до України. Це означає денонсацію раніше

укладених угод з країнами Східної та Центральної Євро�

пи, що обернеться для нашої держави ускладненням

економічних зв'язків з ними. Тому саме через транскор�

донне співробітництво видається можливим дещо ніве�

лювати негативний вплив такого розвитку подій, адап�

тувати національну економіку до нових умов господа�

рювання та залучитися до європейських економічних

процесів;

— тенденції децентралізації влади, що передбачає

перенесення владних повноважень з центру на місця.

Це підвищить мобільність управлінських рішень органів

влади на місцях, що в кінцевому рахунку виллється у

підвищенні ефективності використання місцевих ре�

сурсів на основі спільних зусиль;

— реалізація спільних підприємницьких проектів на

основі місцевих ресурсів та можливостей;

— розвиток інших, крім економічних, форм спів�

праці. Мова ведеться про реалізацію спільних культур�

них, освітніх, соціальних та інших проектів, набуття по�

зитивного досвіду в цій сфері;

— обмін досвідом у сфері державного управління;

— можливість використання ресурсів Європейсько�

го Союзу, призначених для розвитку транскордонного

співробітництва, для вирішення нагальних проблем

місцевих громад.

Згідно із визначенням, яке пропонується Законом

України "Про транскордонне співробітництво", транс�

кордонне співробітництво — це спільні дії, спрямовані

на встановлення і поглиблення економічних, соціальних,

науково�технічних, екологічних, культурних та інших

відносин між територіальними громадами, їх представ�

ницькими органами, місцевими органами виконавчої

влади України та територіальними громадами, відпові�

дними органами влади інших держав у межах компе�

тенції, визначеної їх національним законодавством.

Віповідно до Європейської рамкової конвенції про

транскордонне співробітництво між територіальними

общинами або властями, транскордонне співробітниц�

тво означає будь�які спільні дії, спрямовані на посилен�

ня та поглиблення добросусідських відносин між тери�

торіальними общинами або властями, які знаходяться

під юрисдикцією двох або декількох Договірних Сторін,

та на укладання з цією метою будь�яких необхідних угод

або досягнення домовленостей. ТКС здійснюється в

межах компетенції територіальних общин або властей,

визначеної внутрішнім законодавством [1].
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Основними завданнями транскордонного співробі�

тництва можна визначити наступні:

— стимулювання приросту обсягів взаємної тор�

гівлі, розвиток і підтримка господарських, культурних і

гуманітарних зв'язків між прикордонними регіонами;

— збереження історичної культурної спадщини;

— створення і ефективний розвиток соціально�еко�

номічної інфраструктури у прикордонних регіонах;

— створення умов спрощеного режиму перетину

товарів через митний кордон, включаючи сприяння об�

лаштуванню митниць та пунктів пропуску на кордоні

системою електронного документообігу, удосконален�

ня транспортної інфраструктури, митних складів, тер�

міналів;

— підвищення ефективності використання вироб�

ничої і соціальної бази прикордонних територій;

— створення умов для взаємодії систем попере�

дження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій су�

міжних прикордонних територій;

— підвищення ефективності використання наявних

місцевих ресурсів;

— вирішення проблем розвитку прикордонних те�

риторій на основі спільних зусиль;

— інші заходи, спрямовані на активізацію інтегра�

ційних процесів на мезо� та мікрорівні.

Важливим аспектом транскордонного співробітниц�

тва є фінансування проектів транскордонної співпраці.

Зазвичай, джерелами тут повинні слугувати кошти дер�

жавного бюджету України. Проте, як показує ретрос�

пективний аналіз розвитку цього явища в нашій державі,

з моменту прийняття Закону України "Про транскордон�

не співробітництво" (впродовж 2004—2012 рр.) у Дер�

жавному бюджеті України кошти на транскордонне

співробітництво не передбачалися [2]. Через це, основ�

ним джерелом фінансування проектів ТКС стали ресур�

си Європейського Союзу, що здійснювалося в рамках

т. зв. "Програм сусідства", які зазвичай покривали 90%

всіх витрат таких заходів; 10% коштів складали ту час�

тку співфінансування, яку повинні були забезпечити

безпосередні учасники таких угод із суміжних територій

сусідніх країн. Такі ж умови передбачені і в діючих "Про�

грамах сусідства".

Важливою складовою транскордонного співробіт�

ництва є розвиток транскордонної інфраструктури, на�

самперед, мостів, доріг, прикордонних переходів тощо,

яка повинна стати визначальною передумовою еконо�

мічного зростання та сталого розвитку прикордонних

територій суміжних країн. З одного боку, такі інфра�

структурні об'єкти часто є предметом таких угод, а з іншо�

го — необхідною передумовою такої співпраці, а також

— важливим чинником залучення інвестицій взагалі.

Транскордонній інфраструктурі, на противагу внут�

рішньодержавній, притаманні певні характеристики.

Визначальною рисою транскордонних комунікацій�

них проектів є не розподіл інвестицій між декількома

регіонами, а те, що вони в основному чинять вплив на

витрати, пов'язані з переміщенням товарів та людей че�

рез самі території, а не всередині них.

Іншою характеристикою транскордонної інфра�

структури є те, що вони перетинає політичні кордони.

Через те, що її вплив поширюється далеко за межі того

регіону, чи регіонів, де ця інфраструктура була створе�

на (і таким чином за межі політичної юрисдикції відпо�

відної території), простежується тенденція до недоінвес�

тування транскордонних інфраструктурних об'єктів ок�

ремими урядами.

Також внаслідок того, що транскордонна інфраст�

руктура протягується через низку регіонів, це спричи�

нятиме проблеми координації, оскільки сполучення,

побудоване чи покращене одним урядом до кордону,

буде мало використовуваним, якщо інша сторона його

не продовжить на своєму боці кордону; проблема, що

ускладнюватиметься, якщо проект містить особливо

асиметричні проекти [10].

Визначальними чинниками здійснення інвестицій в

об'єкти транскордонної інфраструктури є наступні.

Внутрішні, мультинаціональні специфічні проектні

фактори, до яких відносять масштаб проекту, міра тех�

нологічної складності, інтенсивність НДДКР, тривалість

проекту, період повернення інвестиційних вкладень

тощо.

До зовнішніх політичних та інституційних факторів

належать центри суперництва всередині уряду, бороть�

ба за сфери впливу між різними міністерствами, нечітка

процедура відбору та присудження тендерів, нерівно�

мірна дія законів та підзаконних актів, потенційна відмо�

ва від обіцянок, зроблених попередньою владою, опір

з боку існуючих операторів державних інфраструктур�

них об'єктів, індекс корупції, стабільність уряду, індекс

сили закону тощо. Ці чинники застосовуються у всіх

країнах, що беруть участь у транскордонних проектах.

Зовнішні економічні чи фінансові фактори, як і в

попередньому випадку, стосуються країн, які залучені

до транскордонної співпраці та включають належний

рівень зростання доходу, зміни облікової ставки, подат�

кову політику, торговельний протекціонізм, обсяги

торгівлі, поточний та очікуваний рівні інфляції, ступінь

закордонної заборгованості тощо.

Координаційні чинники охоплюють узгодженість

юридичних та соціальних традицій, різноманітні групи

громадянського суспільства в країні, координація про�

блем з урядовими органами на різних рівнях, збалансу�

вання сприйнятної справедливості віддачі на інвестиції

для різних сторін та країн [9].

Зважаючи на обмежені можливості державного

бюджету в питаннях фінансування програм транскор�

донного співробітництва навіть у співфінансуванні, не

кажучи вже про покриття всіх витрат, що викликано в

основному наслідками кризових явищ в українській еко�

номіці, існує об'єктивна необхідність у пошуку альтер�

нативних джерел фінансових ресурсів. Найбільш оче�

видним виходом з цієї ситуації може стати залучення

фінансів приватного сектору у формі державно�приват�

ного партнерства. Причому у цьому випадку ДПП розг�

лядається не просто як джерело приватних коштів, а як

принципово новий механізм реалізації проектів ТКС,

який базується на співпраці держави та приватного сек�

тору на партнерських засадах. Тим більше, що сферою

застосування державно�приватного партнерства є в

більшості випадків саме ті види діяльності, які станов�

лять предмет транскордонного співробітництва.

Аналіз багатьох підходів до визначення такого виду

співпраці держави та приватного сектору дозволив прий�

ти до висновку, що ДПП — це комплекс відносин, які є
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стабільними і тривалими, що виникають між державою в

особі її центральних та регіональних органів виконавчої

влади та регіонального і місцевого самоврядування, з

однієї сторони, та представників бізнесу, інститутів гро�

мадянського суспільства і місцевих спільнот з приводу

перерозподілу повноважень щодо створення інфраструк�

тури загального користування, виконання робіт та надан�

ня послуг, які традиційно вважались монополією держа�

ви, врегулювання між сторонами в зв'язку з цим наступ�

них питань: розподіл відповідальностей, ризиків, зобов�

'язань щодо фінансового забезпечення, проектування,

будівництва, реконструкції, модернізації, утримання, ек�

сплуатації, права власності, участь в управлінні та роз�

поділі прибутку, що базується на принципах рівності,

відкритості, недискримінації, змагальності, підвищення

ефективності та мінімізації ризиків і витрат [4].

Об'єктом застосування державно�приватного парт�

нерства у транскордонній співпраці є не весь спектр

взаємин між громадами територій суміжних держав, а

тільки ті, які пов'язані із розвитком інфраструктури за�

гального користування та надання пов'язаних послуг.

Тобто в даному випадку йдеться про інфраструктуру

транскордонного регіону, чи транскордонну інфра�

структуру. Зокрема, за визначенням Фуджімури та Ад�

хікари, її можна визначити інфраструктурний проект,

який своїм функціонуванням охоплює дві чи більше

країн, або має суттєвий транскордонний ефект [8].

Перевагами використання механізму державно�при�

ватного партнерства в розвитку інфраструктури загаль�

ного користування, в т.ч. і транскордонної інфраструк�

тури, є наступні: залучення ресурсів приватного бізне�

су, в т. ч. і фінансових; інновації приватного сектор; за�

провадження конкурентних відносин у монопольну

сферу; досвід приватного сектору, включаючи управлі�

нський; підвищення ефективності витрат; зниження со�

бівартості та підвищення якості інфраструктурних по�

слуг; більш ефективне використання активів; забезпе�

чення прибутковості та податкових надходжень; еконо�

мія часу реалізації; виявлення потенційних партнерів;

рівномірний розподіл інвестицій на ввесь життєвий цикл

проекту; економія бюджетних коштів; орієнтація на

кінцевого споживача; доступ на ринки капіталів; вдос�

коналення процесу калькулювання; підвищення квалі�

фікації працівників державних та комунальних під�

приємств тощо.

Існують наступні особливості реалізації угод дер�

жавно�приватного партнерства у транскордонному

співробітництві:

1. З одного боку, транскордонна інфраструктура сама

виступає об'єктом інвестиційного вкладення, а з іншого —

є необхідною передумовою інвестиційної привабливості

та економічного зростання транскордонного регіону, які

в більшості країн світу історично є депресивними.

2. Підпадання під дію юрисдикцій різних країн як

регулювання процесу реалізації проекту державно�при�

ватного партнерства в цілому, так і таких його складо�

вих, як проведення тендеру на відбір учасника від при�

ватного сектору, державні закупівлі, різний порядок

залучення ресурсів з ринків капіталів та вплив на це

транскордонного характеру проекту, механізм дії га�

рантій різних держав, розподіл між сторонами ризиків

та відповідальностей тощо.

3. У зв'язку з цим різний склад ймовірних учасників

угоди ДПП, як з боку безпосередніх країн�сусідів, так і

з третіх, які зацікавлені в розвитку такої транскордон�

ної інфраструктури, через її прямий чи непрямий вплив

на реалізацію зовнішньоекономічного потенціалу цьо�

го третього учасника (наприклад, транзитні можливості

країн сусідів, вихід до моря тощо).

4. Екстерналії (включаючи вплив довкілля та со�

ціального характеру), що географічно поширюються на

широкі простори (за межі фізично поєднуваних тери�

торій) та включають збільшення чисельності та урізно�

манітнення категорій стейкхолдерів, у т. ч. з третіх країн.

5. Надмірний вплив геополітичного чинника, зокре�

ма, політичної ситуації в країнах сусідах, на започатку�

вання транскордонного проекту ДПП.

6. Масштабність інвестиційного проекту зі значни�

ми початковими капітальними вкладеннями та тривали�

ми термінами окупності.

7. Об'єктивна необхідність у міждержавній коорди�

нації політики та інституційних механізмів у сфері ре�

алізації проектів державно�приватного партнерства [6].

8. Складність у прогнозуванні попиту на інфраструк�

турні послуги та страхуванні пов'язаних із цим ризиків,

що може бути викликане різним рівнем соціально�еко�

номічного розвитку задіяних країн, політичною та еко�

номічною ситуацією, характером державного регулю�

вання економіки, типом економічної політики, яку про�

водить країна, рівнем відкритості тощо.

Важливими передумовами реалізації транскордон�

них проектів державно�приватного партнерства є на�

ступні:

1. Окрім гармонізації нормативної та регуляторної

основ щодо участі приватного бізнесу в інфраструктур�

них секторах обох країн, необхідна також активна

підтримка транскордонного співробітництва.

2. Також потрібно усунути такі бар'єри, як фінан�

сові та адміністративні відмінності у податкових режи�

мах, вимогах щодо страхування, валютному регулю�

ванні. І це стосується не тільки узгодження норматив�

но�правового регулювання, але й синхронізації самих

процесів.

3. Насамкінець, успішні проекти транскордонного

співробітництва за участю приватного бізнесу вимага�

ють співпраці на різних рівнях: урядових інституцій,

бізнесу та між державою і приватним учасником. Такі

формалізовані інституційні процеси допомагають зни�

зити ризики, притаманні проектам ТКС.

Проте, державно�приватне партнерство не слід роз�

глядати як єдино правильним підходом до розвитку

інфраструктури загального користування та надання

пов'язаних послуг. Понад те, не існує єдиної універсаль�

ної моделі відносин держави та приватного бізнесу у цій

сфері; на її вибір впливає багато чинників, основний з

яких — галузь інфраструктури. Вони є наступними.

Транспортна інфраструктура є однією з перших

сфер, де було застосовано державно�приватне партнер�

ство. Рішення застосовувати ДПП чи певну його модель

частково залежатиме від прибутковості певного об'єкту

інфраструктури. Традиційний підхід чи модель "Будів�

ництво — експлуатація — передача" використовується

у тому випадку, коли держава повністю фінансує інфра�

структурний актив та здійснює плату за користування в
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залежності від показників діяльності приватного парт�

нера, беручи на себе ризик попиту. Існує також інший

варіант, який передбачає стадію будівництва у відпові�

дальності приватного бізнесу, а держава платитиме пла�

ту за період користування, виходячи з продуктивності

приватного сектору. Тому для учасника від приватного

бізнесу необхідно досягти того рівня якості, який пе�

редбачений угодою ДПП [4; 10; 11].

Щодо моделі "Проектування — будівництво —

фінансування — експлуатація", то вона мала б базува�

тись на системі платежів за користування. Це стосуєть�

ся проектів, які мають довготривалу прибутковість. При�

ватний сектор фінансує, утримує та експлуатує авто�

мобільні дороги, відшкодовуючи витрати на будівницт�

во з отриманих платежів. Плата за користування може

бути прямою, чи т. зв. "реальною", та непрямою, або

"тіньовою". Непряма плата — це платежі, здійснювані

державою, які базуються на використанні автомобіль�

них шляхів таким чином, що ризик попиту розподіляєть�

ся на користь приватного сектору, навіть якщо держа�

ва здійснює платежі протягом всього життєвого циклу

інфраструктурного об'єкту. У випадку використання

"реальної" плати, державний сектор передає всі ризи�

ки приватному бізнесу та не використовує державні ре�

сурси.

У разі малих транспортних проектів, державно�при�

ватне партнерство не рекомендоване, за винятком ви�

падків, коли такі незначні угоди об'єднуються у більші

контракти.

Також ДПП традиційно застосовується у водопос�

тачанні та відведенні стічних вод. Зокрема у Європейсь�

кому Союзі було запроваджено високі стандарти у

водній сфері, що проявилися у значних вимогах до кап�

італовкладень. Багато країн у цьому випадку розгляда�

ють ДПП як джерело ресурсів та досвіду щодо повод�

ження з витратами та операційними потребами. Обгрун�

тування на користь вибору державно�приватного парт�

нерства є схожим до того, яке існує в транспортній сфері

та залежить від розмірів проектів, можливостей обкла�

дати платежами кінцевих споживачів і передачі ризиків.

Наразі тут спостерігається тенденція до відшкодування

всіх витрат кінцевими споживачами, що стимулювати�

ме більш ощадливе споживання води споживачами, які

прихильно ставляться до концесійної угоди у цій сфері

за такої форми оплати. В той же час, держава виявляєть�

ся менш пристосованою до виконання таких функцій

власними можливостями [4; 6; 11].

Окрім вищеназваних інфраструктурних галузей,

співпраця держави та приватного бізнесу у сфері роз�

витку інфраструктури загального користування та на�

дання пов'язаних послуг також охоплює охорону здо�

ров'я та освіту, де приватний сектор фінансує та будує

інфраструктурні об'єкти в обмін на довготермінові кон�

тракти щодо їх утримання та експлуатації після завер�

шення будівництва [11].

Також важливим об'єктом застосування механізму

державно�приватного партнерства у транскордонному

співробітництві виступає митна та прикордонна інфра�

структура. Йдеться, насамперед, про прикордонні пе�

реходи та зони прикордонного і митного контролю, інші

інфраструктурні об'єкти на кордоні, які з метою приско�

рення пасажиропотоку та товароруху можуть бути

спільними для обидвох країн. Проблема укладання угод

ДПП (окрім законодавчого забезпечення, яке в обид�

вох країнах може суперечити одне одному) тут усклад�

нюється тією специфічною рисою такої інфраструкту�

ри, як її стратегічний і оборонний характер, що може

обмежувати доступ приватних інвестицій та передачу під

відповідальність приватного бізнесу.

Як окрему групу проектів державно�приватного

партнерства слід окреслити угоди, пов'язані із забезпе�

ченням національної безпеки, зважаючи на специфіку

сфери транскордонного співробітництва. Сюди, окрім

забезпечення територіальної цілісності та недоторка�

ності держави, також входять питання екологічної та

ядерної безпеки, попередження стихійних лих та тех�

ногенних катастроф, боротьба з незаконною міграцією,

незаконним обігом наркотичних засобів тощо. В дано�

му випадку йдеться про угоди ДПП, територія дії яких

поширювалася би на прикордонні території суміжних

країн.

Як приклад, тут можна навести Департамент із внут�

рішньої безпеки США (US Department of Homeland

Security (DHS)), який забезпечує утворення координа�

ційних органів, щоб сприяти інформаційному обміну,

плануванню та ситуаційній обізнаності між державою

та приватним сектором. У структурі цього департамен�

ту знаходиться Офіс інфраструктурного захисту, який

працює над питаннями аналізу загрози та вразливості,

координації на національному та місцевому рівнях між

бізнесом і урядовими агенціями, а також зниженням

ризиків функціонування об'єктів інфраструктури загаль�

ного користування. Ця інституція відповідальна за ко�

ординацію інформаційного обміну та співпраці між

шістьма секторами: хімічний; комерційні об'єкти; небез�

печне виробництво; дамби; ядерні реактори, матеріали

та відходи. Зважаючи на те, що приватний бізнес при�

сутній в більшості з них, державно�приватне партнер�

ство розглядається як невід'ємна складова місії Офісу

інфраструктурного захисту [7].

Окремо тут слід згадати проекти ДПП, які стосують�

ся попередження стихійних лих та природних ка�

таклізмів, техногенних катастроф, надання невідклад�

ної допомоги тощо. Зокрема це може стосуватися ви�

падків, коли по ліній державного кордону, або непо�

далік від нього може протікати річка, яка в окремі пори

року чи після значних опадів може спричиняти повені,

приносячи руйнування і значні матеріальні збитки та

призводячи до загрози здоров'ю і життю людини. В цьо�

му випадку об'єктом угоди державно�приватного парт�

нерства стає система раннього сповіщення про стихійні

лиха на водоймах у транскордонній зоні, яка на певних

умовах передається від урядів суміжних держав до при�

ватного оператора з метою їх розбудови, утримання та

експлуатації для раннього попередження надзвичайних

ситуацій природнього характеру. Часто до такого виду

проектів ДПП долучаються і міжнародні організації.

ВИСНОВКИ
Таким чином, державно�приватне партнерство на

сьогодні розглядається як інноваційний інструмент

реалізації проектів транскордонного співробітництва,

які, у свою чергу, повинні стимулювати європейські

інтеграційні процеси на локальному рівні та створити пе�
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редумови для економічного зростання. Серед найнеоб�

хідніших кроків для реалізації потенціалу ДПП в ТКС на�

ступні:

— розробити стратегію розвитку транскордонної

співпраці;

— узгодити законодавство у сфері державних за�

купівель, державно�приватного партнерства, фінансів та

транскордонного співробітництва між Україною та су�

міжними країнами;

— створити спеціалізований орган на рівні Кабіне�

ту міністрів України, відповідальний за реалізацію про�

ектів ДПП на міждержавному рівні та координацію у цій

сфері із закордонними партнерами;

— забезпечити необхідним рівнем повноважень

органи місцевого самоврядування прикордонних тери�

торій для укладання міждержавних угод;

— законодавчо врегулювати питання доступу для

приватного інвестування та передачі на певних умовах

під контроль приватного бізнесу стратегічні об'єкти

транскордонної інфраструктури;

— погодити питання прикордонного режиму на пе�

ріод будівництва та експлуатації об'єктів транскордон�

ної інфраструктури тощо.
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