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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сьогодні стає все більш очевидним той факт, що забез-

печення високих і стійких темпів розвитку інвестиційно-бу-
дівельних процесів як стратегічно важливої складової фун-
кціонування національної економіки, досягнення стратегіч-
них цілей державної влади неможливо без зацікавленого
партнерства державних і муніципальних органів влади з
представниками приватного бізнесу. Стратегії та інвестиц-
ійно-будівельні програми, що орієнтуються на використан-
ня бюджетних коштів, не дозволяють органам влади
здійснювати масштабні, стратегічні проекти, що лежать в
основі високої конкурентоспроможності будівельної галузі.
Визнаної у всьому світі альтернативою подібного способу
фінансування виступає державно-приватне партнерство
(ДПП).
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OF INVESTMENT POLICY IN CONSTRUCTION SECTOR

Автором обгрунтовано необхідність впровадження державно-приватного партнерства як пер-
спективного інструменту реалізації інвестиційної політики в будівельній галузі шляхом реалі-
зації масштабних модернізаційних інвестиційно-будівельних проектів у різних секторах еко-
номіки України, формування яких може диференціюватись залежно від регіональних особли-
востей і рівня розвитку будівельної інфраструктури та дозволить у цілому побудувати чітку і
прозору систему фінансування інвестиційно-будівельних проектів у рамках застосування інве-
стиційних фондів спільного інвестування проектів державно-приватного партнерства, оптимі-
зувати і підвищити ефективність бюджетних витрат, стимулювати процеси активізації інвести-
ційної діяльності в будівельній галузі. Запропоновано модель формування та реалізації механ-
ізму державно-приватного партнерства в будівельній галузі в рамках державної інвестиційної
політики.

Аuthor of the necessity of introduction of state-private partnership as a promising instrument for
the realization of investment policy in the construction industry through the implementation of a large-
scale modernization of investment and construction projects in different sectors of economy of
Ukraine, the formation of which may diferencias depending on the regional context and level of
development of construction of the infrastructure and allow construct a clear and transparent system
of financing of investment and construction projects in the framework of application of investment
funds, joint investment projects of state-private partnership, optimize and increase efficiency of
budget expenditures, stimulate the process of activization of investment activity in the construction
industry. The proposed model of the formation and implementation of the mechanism of state-private
partnership in the construction industry within the framework of the state investment policy.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Основні напрями сучасної теорії співробітництва дер-
жави і приватного сектору розглядали такі учені, як В.Г.
Варнавський, З.С. Варналій, С.Д. Данасарова, Е.Б. Король-
ова, В.А. Михєєв та ін. В Україні розвиток партнерських
відносин держави і бізнесу знаходиться на початковій стадії,
зокрема не сформовано інститути та інституціональне се-
редовище ДПП, багато суперечностей виникає у фінансо-
во-економічному механізмі його функціонування.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета дослідження полягає в обгрунтуванні необхід-

ності впровадження державно-приватного партнерства
як перспективного інструменту реалізації інвестиційної
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політики в будівельній галузі шляхом реалізації масш-
табних модернізаційних інвестиційно-будівельних про-
ектів у різних секторах економіки України, формування
яких може диференціюватись залежно від регіональних
особливостей і рівня розвитку будівельної інфраструк-
тури та дозволить у цілому побудувати чітку і прозору
систему фінансування інвестиційно-будівельних проектів
у рамках застосування інвестиційних фондів спільного
інвестування проектів державно-приватного партнер-
ства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В економічній літературі державно-приватне партнер-

ство трактується як взаємовигідне середньо та довгостро-
кове співробітництво між державою і бізнесом, що реалі-
зується в різних формах (починаючи від контрактів на ви-
конання робіт, акціонування і закінчуючи консультаціями
держави і бізнес-асоціацій), основною метою якого є вир-
ішення політичних і суспільно важливих завдань на націо-
нальному, регіональному, галузевому та місцевому рівнях
[1].

Використання державно-приватного партнерства як
універсального інструменту реалізації інвестиційної пол-
ітики щодо регулювання, управління та стимулювання інве-
стиційно-будівельних проектів у будівельній галузі, з од-
ного боку, продиктовано можливістю використання тако-
го потужного джерела, як приватний бізнес, а з іншого —
зростаючим інтересом бізнесу до державної підтримки, що
дозволить знизити ризики приватних інвестицій, підвищи-
ти надійність інвестиційних проектів для кредитних орга-
нізацій.

Загалом слід констатувати, що практичне застосування
ДПП не набуло достатнього розвитку в Україні. А тому в
умовах, коли ще не напрацьований успішний вітчизняний
досвід реалізації інвестиційних проектів на принципах ДПП,

виникає потреба в адаптації успішно реалізова-
ного у світовій практиці досвіду державно-при-
ватного партнерства з урахуванням особливос-
тей української економіки.

Як відомо, Україна лише розпочала тривалий
процес структуризації та інституціалізації корпо-
ративних інтересів будівельних підприємницьких
структур і встановлення інституційного середо-
вища партнерських стосунків влади та бізнесу в
рамках інвестиційно-будівельної діяльності. За
таких умов відкритість уряду для сприйняття за-
уважень і пропозицій, що надходять від громадсь-
ких об'єднань, є необхідною, але не достатньою
умовою налагодження належного співробітниц-
тва держави з інвестиційними та будівельними
приватними організаціями. Значна кількість гро-
мадських об'єднань будівельних підприємців є
фактично елітарними угрупованнями, які вирішу-
ють вузькокорпоративні цілі, часто суто політич-
ного характеру, але не створюють належного за-
гального середовища захисту інтересів підприє-
мництва (інституційна за формою модель є олі-
гархічною за суттю) [2].

Водночас, інвестиційна політика держави
повинна бути направлена на об'єднання зусиль
учасників інвестиційного процесу шляхом ство-
рення ефективно діючої інвестиційної інфраст-
руктури та консолідації інвестиційних ресурсів
учасників будівельних процесів галузі задля
стійкого інвестиційно-інноваційного розвитку на-
ціональної економіки в цілому та досліджуваль-
ної галузі [4].

На нашу думку, застосування інструментів
державно-приватного партнерства у вітчиз-

няній практиці є найбільш доцільним у перелічених на ри-
сунку 1 сферах діяльності при вирішенні наступних зав-
дань:

— організація фондів підтримки підприємництва та
збільшення обсягів позик, що надаються місцевими бюдже-
тами;

— фінансування інфраструктурних та інвестиційних
проектів;

— компенсація відсоткових ставок за кредитами у пріо-
ритетних галузях економіки (машинобудуванні, будівельно-
му секторі);

— здача ряду об'єктів, що перебувають у власності ре-
гіону, в оренду малому і середньому бізнесу на пільгових
умовах;

— стимулювання розвитку інвестиційного потенціалу
інвестиційно-будівельного комплексу країни шляхом впро-
вадження концесійних механізмів;

— сприяння збільшенню обсягів інвестицій в про-
екти, що забезпечують підвищення рівня енергетичної та
екологічної безпеки України шляхом створення загально-
державної системи утилізації твердих побутових відходів та
розвитку альтернативних джерел енергії;

— підтримка будівельного сектора шляхом викупу
об'єктів високого ступеня готовності.

Водночас, застосування механізмів приватно-держав-
ного партнерства в рамках реалізації інвестиційної політи-
ки галузі покликано забезпечити в першу чергу можливість
реалізації соціально-необхідних проектів будівництва со-
ціальної та житлової інфраструктури у найбільш короткі
строки, які є малопривабливими для традиційних форм при-
ватного фінансування.

Водночас, успішний розвиток ДПП як механізму
активізації інвестиційної діяльності та залучення приват-
них інвестицій у стратегічно важливу для держави буді-
вельну галузь можливий лише за умови, коли буде за-

Рис. 1. Основні напрями інвестиційно-будівельних

проектів для реалізації через механізми державно-
приватного партнерства
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безпечено баланс інтересів держави і приватного інвес-
тора. Найпершим кроком має бути проголошення прин-
ципів партнерства на політичному рівні. Органи виконав-
чої влади мають визнати необхідність, можливість та
готовність розвитку державно-приватного партнерства
як ефективної форми взаємовідносин влади і бізнесу в
процесі інвестування будівельних процесів, спрямованих
на забезпечення поступального розвитку галузі та доб-
робуту населення держави в цілому. При цьому повинні
бути чітко визначені мета такого співробітництва, сфе-
ра його дії, а також принципи, на яких воно здійснюва-
тиметься [5].

Правова форма здійснення ДПП, на наш погляд, повин-
на забезпечити для інвестора привабливість та безпеку вкла-
дення коштів у державну власність. Для цього держава по-
винна сприймати приватного інвестора як рівноправного
партнера, вимагаючи від нього виконання передбачених уго-
дою зобов'язань, і зі свого боку, гарантувати виконання
власних зобов'язань в повному обсязі. В залежності від роз-
поділу обов'язків між сторонами можливі різні схеми ДПП,
які нами згруповані в таблиці 1.

Узагальнюючи розроблені в сучасній економічній літе-
ратурі наукові підходи до аналізу механізмів взаємодії дер-
жави та бізнесу, нами систематизовані наступні принципи
розвитку державно-приватного партнерства в будівельній
галузі через призму стратегічних напрямів реалізації інвес-
тиційної політики України:

— досягнення консенсусу інтересів влади, бізнесу та
громадянського суспільства в ході суспільної дискусії з виз-
начення основних напрямів економічної стратегії держави;

— інституціоналізація взаємовідносин підприємницьких
структур, громадянського суспільства і органів влади через
створення інститутів саморегульованих будівельних органі-
зацій, роботодавців та реалізацію соціальних та благодійних
програм;

— участь представників великих компаній у соціально-
економічному житті держави через інститут державно-при-
ватного партнерства;

— демократизація процесів прийняття стратегічних
рішень щодо функціонування галузі;

— підвищення соціальної відповідальності бізнесу і вла-
ди.

Вищезазначені механізми повинні бути цілеспрямо-
вані на забезпечення зростання ефективності інвести-
ційно-будівельних проектів та програм за рахунок участі
в них приватного бізнесу, оскільки формуються в кон-
тексті основних положень теорії змішаної економіки.
Створюючи та стимулюючи відносини партнерства, дер-
жава доповнює арсенал ефективних методів господарю-
вання, перекладаючи функції управління власністю, що
їй належить на приватний сектор, який, у свою чергу, ко-
ристуючись державними активами і гарантіями, привно-
сить у виробництво організаційний досвід, знання, ноу-
хау, здійснює інвестиції, мінімізує ризики підприємниць-
кої діяльності.

Водночас, параметри партнерства являють собою ме-
ханізм, що сприяє гармонійному розвитку економіки і га-
рантує захист інтересів різних верств суспільства. У разі,
коли у форматі державно-приватного партнерства корект-
но вирішуються протиріччя, що виникають між обслугову-
ванням громадських інтересів і забезпеченням прибутку,
спостерігається динаміка розвитку, формується висока куль-
тура взаємодії влади і бізнесу, позитивно впливає на со-
ціально-економічні відносини в країні.

В основу механізму усунення основних протиріч ДПП у
світовій практиці покладено концепцію поділу ризиків,
згідно з якою окремі види ризиків бере на себе та сторона,
яка найбільш пристосована для їх об'єктивної оцінки, конт-
ролю і управління (зокрема, політичні ризики бере на себе
— держава, а комерційні — бізнес). У площині вищезазна-

Таблиця 1. Типологія видів реалізації державно-приватного партнерства
в будівельній галузі Україні

Тип Характеристика Основи функціонування 

BOT (Build, Operate, Transfer – 

будівництво – 

експлуатація/управління – 
передача) 

Ця схема використовується головним чином у концесіях. 

Інфраструктурний об'єкт створюється за рахунок концесіонера, 
який після завершення будівництва отримує право експлуатації 
спорудженого об'єкту впродовж терміну, достатнього для окупності 
вкладених коштів. Після закінчення терміну об'єкт повертається 

державі. Концесіонер отримує право користування (але не 
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ченого методологічного принципу нами запропоновано на
рисунку 2 науковий підхід до розподілу відповідальності між
державою і приватним бізнесом у ході реалізації інвестиц-
ійно-будівельних проектів на основі державно-приватного
партнерства.

Водночас, в сучасних реаліях держава не в змозі реа-
лізувати великі інвестиційно-будівельні проекти за раху-
нок тільки бюджетних коштів, що обумовлює необхідність
використання інтелектуального та управлінського потенц-
іалу приватного сектора, а також приватного капіталу для
підвищення якості, розширення номенклатури і ліквідації
інфраструктурних розривів в інвестиційно-будівельній
сфері, а також для досягнення цілей державної житлової
політики, які традиційно відносяться до компетенції дер-
жави. В свою чергу приватному бізнесу в будівельній га-
лузі без допомоги держави не вирішити питання з фінан-
суванням довгострокових інвестиційно-містких будівель-
них проектів.

Разом з тим, перехід до інноваційно-інвестиційного
розвитку будівельної галузі національної економіки Украї-
ни вимагає розробки та застосування нових механізмів дер-
жавно-приватного партнерства, чітко орієнтованих на ре-
зультати інвестиційно-будівельних проектів та скоригова-
них з урахуванням нестабільної економічної ситуації в
країні.

В якості відповіді на вищеокреслені проблеми нами
запропоновано модель формування та реалізації механіз-
му ДПП у будівельній галузі в рамках державної інвестиц-
ійної політики, в основу якої покладено основні принципи
та алгоритми формування даного механізму в сучасних
умовах розвитку економіки України (рис. 3). При обгрун-
туванні даної моделі нами було враховано існуючі можли-
вості та обмеження розвитку державно-приватного парт-
нерства в досліджуваній галузі, пріоритетні напрями його
розвитку, мотивація учасників державно-приватного парт-
нерства.

Згідно з алгоритмом, покладеного в основу форму-
вання даної моделі, результатом першого етапу є програ-
ма розвитку державно-приватного партнерства з ви-
значенням основних цілей та показників, що характери-
зують основні пріоритети та напрями діяльності з розвит-
ку механізмів державно-приватного партнерства, в т.ч.
визначення переліку інвестиційно-будівельних проектів,
що реалізуються на засадах державно-приватного парт-
нерства.

Не менш важливим компонентом є підготовка нор-
мативно-правової бази формування та реалізації даної
моделі,  яка потребує вивчення особливостей законо-
давства і нормативної бази; виявлення і аналіз обме-
жень для розвитку державно-приватного партнерства
в нормативно-правовій базі; формування проектів змін
до нормативно-правової бази, а також спеціалізова-
них нормативно-правових актів; формування пропо-
зицій до регіонального та загальнодержавного зако-
нодавства.

Аналіз інституційно-правового забезпечення державно-
приватного партнерства в Україні дозволяє зробити висно-
вок, що лише на загальнодержавному рівні налічується
кілька десятків нормативних актів, що безпосередньо регу-
люють питання ДПП.

У 2011—2015 рр. прийнято низку нормативних доку-
ментів щодо методик і процедур, пов'язаних із реалізацією
державно-приватного партнерства. Згідно з цими докумен-
тами, ще на етапі до підписання угоди про ДПП приватному
партнерові потрібно пройти складні процедури узгоджень.
Водночас, він не отримує від держави необхідних гарантій
щодо виконання з її боку зобов'язань. Згідно з затвердже-
ним порядком, спочатку необхідно підписати контракт про
державно-приватне партнерство та розпочати його реаліза-
цію, а вже потім держава прийматиме рішення про надання
фінансової підтримки, що не відповідає базовій сутності
ДПП.

Таким чином, нормативно-правова база регулюван-
ня розвитку механізмів державно-приватного партнерства
в Україні є дуже складною, багаторівневою і забюрокра-
тизованою, що в умовах високого рівня корупції створює
ризики неефективного використання цього механізму для
активізації інвестиційної діяльності в економіці України
та будівельної галузі, зокрема. Можна стверджувати, що
це є одним з основних чинників відсутності реальних про-
ектів державно-приватного партнерства, незважаючи на
значну зацікавленість з боку потенційних приватних парт-
нерів.

Тому, на наш погляд, результатом другого етапу ал-
горитму формування та реалізації запропонованої нами
моделі є створення ефективної нормативно-правової бази
шляхом вдосконалення регіональної та загальнодержав-
ної нормативно-правової бази в частині реалізації ме-
ханізмів державно-приватного партнерства за рахунок оп-
рацювання проектів ДПП, експрес-аналізу пріоритетних

Відповідальність в рамках реалізації 
механізмів ДПП 

Державний сектор  Приватний сектор  

Облік витрат проектів 

Потреби і зміст проектів 

Право власності на об’єкт 

будівництва та земельні 
ділянки під ним 

Результати  

Проектування  

Будівництво  

Технічне обслуговування 

Управління  

Фінансування проектів 

Рис. 2. Розподіл відповідальності в рамках реалізації механізмів ДПП
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видів діяльності, вибору та структурування пріоритетно-
го пілотного проекту ДПП, виявлення і залучення потен-
ційних партнерів, супроводу конкурсу (тендеру) і перего-
ворів з фаворитом конкурсу та підготовки концесійної
угоди.

Результатом третього етапу запропонованого алгорит-
му є розробка механізму реалізації інвестиційно-будівель-
них проектів ДПП, що є кінцевим результатом всієї програ-
ми в цілому і включає: систему цілей ДПП та показників їх
досягнення; механізм відбору проектів ДПП; механізм за-

Рис. 3. Модель формування та реалізації механізму ДПП у будівельній галузі
в рамках державної інвестиційної політики
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лучення приватних інвестицій в інвестиційно-будівельні про-
екти; формування та вдосконалення переліку пріоритетних
сфер діяльності для використання інструментів ДПП; вдос-
коналення нормативно-правових актів, що регулюють ме-
ханізм державно-приватного партнерства; реалізація пілот-
ного інвестиційно-будівельного проекту на засадах ДПП.

Для впровадження даної моделі державно-приватного
партнерства як перспективного інструменту практичної ре-
алізації інвестиційної політики в будівельній галузі необхід-
но визначити передбачувані інститути розвитку, які будуть
базисом для формування міцної основи механізмів держав-
но-приватного партнерства в Україні. Такими інститутами,
на нашу думку, мають стати інститути спільного інвестуван-
ня (ІСІ), місце яких у фінансуванні проектів ДПП обгрунто-
вано на рисунку 4.

Усвідомлюючи, що запропоновані нами в якості учас-
ників ДПП інститути спільного інвестування мають як пере-
ваги, так і недоліки, ми вважаємо, що досягти бажаного
ефекту можна при правильному визначенні можливої сфе-
ри їх діяльності. Так, зокрема, основними напрямами їх
діяльності можуть стати:

— реалізація інвестиційних проектів, спрямованих на
усунення інфраструктурних обмежень економічного зрос-
тання, включаючи розвиток енергетичної і транспортної
інфраструктури, інфраструктури житлово-комунального
господарства, а також туризму і т.д.;

— реалізація інвестиційних проектів, спрямованих на
розвиток інновацій;

— участь у реалізації проектів, спрямованих на підви-
щення ефективності використання природних ресурсів, охо-
рону навколишнього середовища та поліпшення екологіч-
ної обстановки;

— участь у реалізації проектів, спрямованих на розви-
ток малого і середнього підприємництва;

— підтримка експорту промислової продукції та послуг;
— участь у діях держави щодо згладжування реалій і

наслідків нестабільності в країні.
Таким чином, реалізацію комплексу заходів державної

підтримки будівельної галузі доцільно здійснювати саме на
принципах ДПП. Причому хотілося б ще раз акцентувати
увагу на необхідності формування рівних партнерських сто-
сунків між державою і бізнесом в реалізації різних проектів
і програм, а також на необхідності ширшого розуміння сфер
взаємодії бізнесу і держави у рамках такого партнерства як
основи ефективної реалізації комплексних програм соціаль-
но-економічного розвитку і залучення довгострокових інве-
стицій в будівельну галузь.
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Рис. 4. Місце інвестиційних фондів спільного інвестування (ІСІ)
в реалізації проектів ДПП у будівельній галузі


