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ВСТУП
У сучасних умовах говорити про існування збалансова"

ної системи реалізації економічних інтересів регіонів не
доводиться через існування значного (якщо не сказати кри"
тичного) рівня диференціації їхнього розвитку, обумовле"
ного істотними ресурсними розбіжностями, відмінності еко"
номічного розвитку, забезпеченість об'єктами соціальної
інфраструктури, інвестиційні можливості державного і при"
ватного сектора. У зв'язку з цим основою державної по"
літики соціально"економічного розвитку територій повин"
но стати вирівнювання умов для забезпечення економічно"
го зростання на всій території країни з одночасним скоро"
ченням міжтериторіальних відмінностей інвестиційного по"
тенціалу.

Умовою ефективного досягнення цілей і рішення за"
дач, поставлених у рамках регіональної політики, на"
правленої на забезпечення добробуту населення, стійко"
го економічного зростання на базі підвищення конкурен"
тоспроможності економіки, в середньостроковій перс"
пективі є впровадження у економічну політику держави
цілого ряду нових інструментів і механізмів, що відоб"
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ражають новий підхід до регіональної політики. Цей
підхід заснований на максимально повному використанні
переваг державного устрою в проведенні економічної
політики. Зусилля держави по створенню умов для мак"
симально повного використання можливостей зростан"
ня інвестиційного потенціалу соціально"економічної
сфери господарювання повинні грунтуватися на реалі"
зації механізмів партнерства між державними та приват"
ними секторами.

Питання взаємодії державного та приватного секторів
у системі державного управління розглядались у наукових
працях зарубіжних та вітчизняних учених: Ізарда І., Льоша
А., Фрідмана Дж., Фрідмена М., Беззубко Л.В., Буркинсь"
кого Б.В., Груби Г.І., Дєгтяря А.О., Долішнього М.І., Пісьма"
ченко Л.М., Прокопенка М.Д.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розробити методичні підходи до визначення доцільності

застосування механізмів взаємодії державного та приват"
ного секторів в рамках соціально"економічних проектів і
програм.
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РЕЗУЛЬТАТИ
На сьогоднішній день як основні проблеми на шляху

реалізації соціально"економічних програм виділяють: недо"
статність фінансових ресурсів для покриття поточних вало"
вих інвестиційних потреб соціально"економічної сфери; не"
досконалість державного регулювання при акумуляції інве"
стиційного бюджету — використання переважно прямих
державних інвестицій при низькій окупності, що призводить
до поступового вичерпання ресурсів; перевантаженість бюд"
жету витратами, що виділяються на безповоротній основі і
територіальні відмінності в розподілі інвестицій, які в дов"
гостроковій перспективі можуть призвести до ряду негатив"
них тенденцій в зайнятості, розселенні і інших соціальних
аспектах життя населення; неефективне розміщення інвес"
тицій і невиправдане перевищення витрат в будівництві за
рахунок державних коштів.

У цих умовах необхідний пошук варіативних способів
впровадження механізмів державно"приватного партнер"
ства, нових базових підстав для досягнення стратегічних
цілей. У свою чергу, розробка стратегії вимагає формулю"
вання мети розвитку регіону, а також принципів і механізмів
взаємодії підприємництва і держави. У найзагальнішому
вигляді рішення завдань підвищення інвестиційної приваб"
ливості соціально"економічної сфери сучасні вчені [2] зво"
дять до: зниження ризиків інвестування (поліпшення "інвес"
тиційного клімату"); створення таких умов даному сектору
економіки, щоб інвестиції забезпечували достатньо високу
норму доходності.

Для формування конструктивного діалогу між держав"
ним та приватним сектором необхідно сформулювати чітку,
єдину державну політику рішення соціально"економічних
питань відносно бізнесу [3]. Дана проблема може бути роз"
в'язана на основі системи приватно"державного партнер"
ства, що передбачає взаємодію державних та приватних
секторів на якіснішому рівні. До пріоритетних напрямів зас"
тосування державно"приватного партнерства відносяться
будівництво соціального житла, міська інфраструктура, і на
даний момент вже є приклади здійснення проектів на прин"
ципах приватно"державного партнерства. Практика показує,
що український бізнес"співтовариство цікавить не стільки
доступ до державних коштів, скільки зняття нормативних
бар'єрів для інвестування в об'єкти інфраструктури.

За умови готовності приватного сектора прийняти на
себе основні ризики, пов'язані з інвестуванням в соціально"
економічні проекти і програми, держава повинна однознач"
но взяти на себе відповідальність за ризики, які знаходять"
ся поза сферою впливу приватного сектора.

Основними умовами успішної реалізації соціально"еко"
номічних проектів, організованих у формі приватно"держав"
ного партнерства, є: чіткі цілі проекту, що сформульовані
державою; реальна політична і фінансова підтримка уряду;
прозорість процедур; ефективна структура проекту; єдине
розуміння цілей проекту державними і приватними партне"
рами; безпосередня активна участь місцевих органів влади
в реалізації проектів приватно"державного партнерства.

Реалізація цих програм в структурі державно"приват"
ного партнерства повинна мати багаторівневу структуру з
чітким виділенням цілей, задач і пріоритетів кожного рівня.
Досвід світового розвитку показує, що в умовах економіч"
ної кризи політика, орієнтована на взаємодію держави і
підприємництва, дає відчутні результати в досягненні зба"
лансованого економічного зростання. Становлення держав"
но"приватного партнерства є, в першу чергу, завданням ре"
гіонів і міст.

Сучасні наукові дослідження показують, що сфера
підприємництва в цілому готова вирішувати ключові пробле"
ми соціально"економічного розвитку. Але при цьому для
забезпечення даної співпраці необхідно створити сприятливі
умови для його розвитку, оскільки іншого способу забезпе"

чення масштабності розв'язання даних проблем немає. У
цілому бізнес не може не брати участь в рішенні тих задач,
які формулює держава [5]. Проте, на нашу думку, для взає"
модії влади і бізнесу необхідне створення сприятливих умов
для зростання підприємницької активності. Для досягнення
вищезгаданої мети необхідне рішення наступних завдань:
розвиток партнерських відносин між органами державної
влади і підприємницькою сферою; реалізувати комплекс
заходів щодо подолання і усунення адміністративних
бар'єрів на шляху підприємництва; підсилити прозорість
прийняття органами державної влади рішень через упровад"
ження механізму суспільної участі в підготовці і обговоренні
нормативних і законодавчих актів, регулюючих сферу
підприємництва; активізувати розвиток партнерських відно"
син між представниками держави і підприємництва; забез"
печити взаємодію держави і підприємництва на рівні науки
через упровадження нових ефективних розробок.

Рішення даних задач сприятиме активізації використо"
вування інвестиційного потенціалу приватно"державного
партнерства, що, у свою чергу, може забезпечити в майбут"
ньому розширення притоку інвестицій в відповідні проекти і
програми. Під терміном "інвестиційний потенціал приватно"
державного партнерства" розуміється максимально можли"
ва сукупність ресурсів, які можуть бути використані при
здійсненні інвестиційної діяльності.

Доцільність партнерських відносин при реалізації соц"
іально"економічних проектів і програм є необхідною умо"
вою організації взаємовигідної співпраці державних і
підприємницьких структур. Основні аспекти її оцінки зво"
дяться до реалізації системи принципів організації даної
взаємодії. Так, співпраця в рамках приватно"державного
партнерства вважається за доцільне тільки у тому випадку,
коли забезпечена реалізація основних його принципів.

У існуючих літературних джерелах [1; 2] можна знайти
ряд сформульованих принципів взаємодії державних і про"
мислових структур, які є базовими орієнтирами для досяг"
нення соціально"економічної цілей за рахунок використо"
вування механізмів приватно — державного партнерства:

1) партнерство. Принцип, обумовлений потребою вико"
ристання управлінського і інтелектуального потенціалів при"
ватного сектора, для реалізації соціально"економічних про"
ектів і програм. Відповідно до цього принципу, організація
взаємодії у формі приватно"державного партнерства є доц"
ільною, якщо ефект від реалізації проекту або програми
може бути отримано за рахунок використовування потенці"
алу промислового бізнесу;

2) соціальна відповідальність. Принцип напряму, пов'я"
заний з конституційним принципом: необхідність будівниц"
тва соціально"орієнтованої держави. Відповідно до нього
взаємодія при реалізації соціальна економічних проектів і
програм доцільно тільки у випадку, якщо партнерство за"
безпечить вищий рівень соціального ефекту;

3) чітке цілепокладання. Визначення чітких цілей роз"
витку в середньо" і довгостроковій перспективі, від досяг"
нення яких залежить соціально"економічний клімат регіо"
ну. Орієнтація на посилення впливу позитивних чинників і
мінімізацію дії негативних. За даним принципом приватно"
державне партнерство доцільне тільки у випадку, якщо воно
спроможне забезпечити скорочення термінів досягнення
цілей соціально"економічного розвитку регіону;

4) системність дій. Територіальна одиниця, в межах
якої відбувається реалізація проекту або програми, повин"
на розглядатися як складна економічна і політична систе"
ма в рамках загальнодержавної, що має власну структуру,
функції і специфічні елементи. Грунтуючись на такому
визначенні, одержані результати від реалізації проекту або
програми у формі приватно"державного партнерства по"
винні комплексно забезпечувати розв'язання поставлених
завдань.
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Інша система принципів взаємодії запропонована В.Г.
Варнавським [4], включає наступні компоненти.

1) економічна свобода. Промисловий бізнес має право
розглядати державу не тільки як орган влади, але і як діло"
вого партнера. Його реалізація припускає принципову мож"
ливість організації приватно"державного партнерства;

2) Забезпечення взаємної вигоди в реалізації заходів
підвищення ефективності галузі. Відповідно до нього, орга"
нізацію приватно"державного партнерства можна вважати
доцільною, якщо в результаті взаємодії обидві сторони в
змозі одержати більший ефект, ніж у разі відсутності парт"
нерських відносин, що є аналогією визначеному вище прин"
ципу паритету інтересів, відповідно до якого жодна зі сторін
не ставить перед собою мету схилити другу сторону до спри"
яння проти волі або в збиток інтересам;

3) узгодження приватних і державних інтересів у цілях
забезпечення економічного зростання, поліпшення якості
життя населення. Даний принцип визначає доцільність парт"
нерських відносин, якщо результати взаємодії є значущими
для представників обох сторін. Це дозволяє говорити про
нього, як про уточнення загальнішого принципу паритету
інтересів.

Ще одну сучасну систему принципів [6] і умов до"
цільності реалізації механізму приватно"державного парт"
нерства можна представити таким чином:

1) принцип платності, відповідно до якого сторони при"
ватно"державного партнерства повинні визначити вартість
власних внесків, а також погодити необхідну норму прибут"
ку. Цей принцип встановлює норматив розподілу прибутку
від реалізації проекту і програми, дозволяючи визначити
взаємозацікавленість сторін;

2) принцип позитивності і максимуму ефекту для всіх
учасників приватно"державного партнерства. Для держави
у складі ефекту повинна бути врахована бюджетна і соц"
іальна ефективність (створення робочих місць, зростання
реальних доходів населення, зниження соціальної напруже"
ності, підвищення привабливості соціально"економічної
сфери господарювання), для решти учасників проекту —
комерційна ефективність;

3) принцип терміновості, який означає необхідність
встановлення і дотримання термінів: будівництва нових ви"
робничих потужностей; повернення позикових засобів; окуп"
ності інвестицій; партнерства в цілому;

4) принцип цільового використання також має спільне
значення для учасників партнерства і повинен бути закріп"
лений в тексті контракту як одна з його істотних умов. Прин"
цип цільового використання застосовується як до інвестиц"
ійного етапу контракту, так і до його експлуатаційного ета"
пу, характеризуючи соціальну спрямованість проектів.

Таким чином, для того щоб партнерство було доціль"
ним і успішно реалізовувалося, необхідне поєднання бага"
тьох чинників, що мають відношення як до представників
обох сторін, так і до середовища, в якому вони взаємодіють
у процесі реалізації проекту.

Що стосується принципу стратегічного регулювання
соціальних наслідків, то міжнародний і українській досвід
свідчать про те, що органи державної і місцевої влади по"
винні проявити політичну волю і узяти на себе ініціативу по
залученню бізнесу до сумісної реалізації проектів по надан"
ню послуг населенню, якщо це є економічно виправданим.
Створення приватно"державного партнерства — справа нова
і вимагає від державних і муніципальних службовців, залу"
чених до їх створення і здійснення контролю їх діяльності,
нових знань, умінь і навичків, які отримуються в процесі на"
вчання і участі в реалізації конкретних проектів. При цьому
органи державної влади і місцевого самоврядування повинні
пропонувати життєздатні проекти і мати необхідні права.

Промисловий бізнес також повинен проявляти ініціати"
ву і володіти відповідним потенціалом. Необхідна наявність

професійно підготовлених, сильних у фінансовому відно"
шенні, кредитоспроможних партнерів.

Що стосується загального середовища, то важливим
чинником для успішної реалізації приватно"державного
партнерства є наявність передбаченої і стійкої кон'юнктури
ринку. Це необхідно для того, щоб ризик, що приймається
партнером з приватного сектора, був для нього прийнятним
(наприклад, ефективність правового захисту приватної влас"
ності, надійність фінансових ринків, стійке фінансове поло"
ження підрядчика, прозорість закупівель). Крім цього, важ"
ливо забезпечити уявлення про партнерство як про справед"
ливе, відкрите підприємство, що створюється на користь сус"
пільства.

Узагальнення аспектів, що визначають реалізацію заз"
начених принципів доцільності приватно"державного парт"
нерства, дозволило визначити наступні умови успішного
розвитку проектів партнерства в Україні: забезпечення реа"
лізації проекту фінансовими засобами; наявність необхід"
ної інфраструктури для реалізації проекту, зокрема ство"
рення спеціалізованої компанії, що здійснює проект приват"
но"державного партнерства; забезпечення гарантій збуту,
у т.ч. гарантій тарифного регулювання з урахуванням інте"
ресів інвестора; участь в проекті підготовлених і кваліфіко"
ваних сторін — інвестора і державного органу; забезпечен"
ня капіталізації проекту з урахуванням вимог інвесторів і
фінансуючої сторони; наявність техніко"економічного об"
грунтування і бізнес"плану проекту з урахуванням визнаних
міжнародних методик і умов фінансування; наявність
контрактів на постачання сировини, матеріалів і енергоносії;
наявність професійного керівництва проектом, що має
досвід як в проектному фінансуванні, так і в будівництві і
експлуатації об'єкту; справедливий розподіл проектних ри"
зиків між всіма учасниками проекту.

У сучасних умовах доцільність партнерських відносин
держави і промислового бізнесу багато в чому залежить від
якості підготовки проекту на початкових стадіях. Істотну
роль виконують наступні аспекти:

— адаптація організаційної структури проекту взаємодії
до місцевих умов. Особлива увага повинна надаватися спец"
іальній адаптації проекту територіальним і тимчасовим умо"
вам;

— взаємозв'язок і сумісність цілей. Необхідно довести
приватним партнерам"інвесторам цілі проекту приватно"дер"
жавного партнерства;

— вибір державним сектором приватних партнерів. Ви"
рішальними для економічного успіху взаємодії є деякі пун"
кти, що вносяться приватними партнерами в модель
співпраці і ступінь охвату цими пунктами діапазону даної
діяльності;

— організація контролю і підтримки населенням. Тоб"
то політичні дебати мають гарантувати усвідомлення доц"
ільності даного партнерства, особливо в тому випадку, коли
мають місце платежі від користувачів;

— ретельна структуризація договорів про взаємодію.
Контракти мають визначати характеристики проекту,
відповідні обов'язки партнерів і регулювати потенційні су"
перечності інтересів;

— розвиток довірчих відносин між партнерами. Держав"
ний сектор повинен бути надійним партнером приватним
третім особам, оскільки участь у довгострокових договір"
них відносинах передбачає і наявність фінансового ризику;

— розвиток компетенції і модернізація державного сек"
тора в контексті приватно"державного партнерства;

— ефективність виконання державним сектором
лідерських функцій. Проекти приватного державного парт"
нерства повинні розроблятися по лінії збереження необхі"
дного фундаментального лідерства державного сектора в
рішенні поставлених задач відповідно до умов чинного за"
конодавства;
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— використання державних фінансових ресурсів для
мобілізації приватного фінансування. Проекти приватного
державного партнерства відносно рідкісні, фінансуються
виключно приватним сектором.

Система основних принципів, які визначають доціль"
ність, обгрунтованість і можливість організації приватно"
державного партнерства при забезпеченні зростання інвес"
тиційного потенціалу соціально"економічних проектів і про"
грам, виглядає наступним чином:

— принцип взаємозацікавленості — ефект від взаємодії
є максимальний, якщо кожна зі сторін бачить можливість
досягнення своїх цілей тільки за сприяння іншої сторони;

— принцип паритету інтересів — жодна зі сторін не ста"
вить перед собою мету схилити другу сторону до сприяння
проти волі або в збиток інтересам;

— принцип стратегічного регулювання соціальних наслідків
— заходи, що реалізуються в рамках приватно"державного парт"
нерства, повинні бути направлені на забезпечення досягнення
стратегічних цілей соціального розвитку регіону.

Відповідно до даних принципів функція визначення на"
прямів соціально"економічного розвитку покладається на
структури державного управління, які використовує сферу
підприємництва як механізм досягнення поставлених цілей,
застосовуючи весь комплекс функцій планування, органі"
зації, контролю і регулювання в строгій відповідності з пер"
шими двома принципами ефективної взаємодії.

На їх основі сформований алгоритм оцінки доцільності
використання механізмів державно"приватного партнерства

при реалізації соціально"економічних
проектів і програм, структура якого пред"
ставлена на рис. 1.

Як основний висновок необхідно
відзначити що організація такої взаємодії
доцільна тільки за умови отримання сто"
ронами додаткового ефекту: для пред"
ставників державних структур — це зро"
стання бюджетного або соціального
ефекту, для промислового бізнесу — це
зростання прибутковості або скорочення
рівня ризиків у зв'язку з участю в реалі"
зації проекту (програми).

Таким чином, взаємодія державних і
приватних структур головним чином по"
в'язана з пошуком найефективніших
форм використовування державних ре"
сурсів і стимулювання розв'язання най"
важливіших соціально"економічних за"
дач. Взаємодія дозволяє уникнути, з од"
ного боку, недоліків прямого регулюван"
ня держави, а з іншою — "провалів рин"
ку". Основний аргумент на підтримку роз"
витку партнерських відносин полягає у
тому, що і державний, і приватний сектор
володіють власними унікальними можли"
востями, при об'єднанні яких створюєть"
ся можливість ефективнішої реалізації
соціально"економічних проектів і про"
грам.
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доцільності приватно"державного парт"
нерства при реалізації соціально"економ"
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щодо соціально"економічних проектів і
програм; планування соціальних наслідків
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ватно"державного партнерства при взаємодії в ході реалізації
проекту або програми; обгрунтування взаємозацікавленості
і дотримання виконання принципу паритету інтересів; фор"
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Рис. 1. Схема алгоритму оцінки доцільності використання
приватно�державного партнерства


