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IMPROVEMENT OF THE LEGAL MECHANISM OF PUBLICPRIVATE PARTNERSHIP
IMPLEMENTATION AS AN INVESTMENT PROJECT IN THE FIELD OF HEALTHCARE

У статті доведено, що структура правових форм проєктів державноприватного партнерства
відрізняється між собою для різних промислових секторів економіки держави. Запропоновано
конкретні напрями удосконалення правового механізму державного управління в сфері охоро
ни здоров'я, що реалізується через державноприватне партнерство. Запропоновано удоско
налити правовий механізм у частині регулювання етапів реалізації проєктів державноприват
ного партнерства за формами. Зазначенні напрями удосконалення правового регулювання
державноприватного партнерства в сфері охорони здоров'я передбачають удосконалення існу
ючих та формування нових нормативноправових актів. Розроблено правовий механізм реалі
зації проекту державноприватного партнерства, що передбачає напрями удосконалення пра
вового регулювання загальних положень, етапів формування проєкту державноприватного
партнерства та його реалізації. Зазначенні напрями визначенні виходячи з нагальної необхід
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ності розвитку державноприватного партнерства в сфері охорони здоров'я. Розроблено сис
теми нормативноправового регулювання дозволить врахувати галузеву специфіку реалізації
державноприватного партнерства в сфері охорони здоров'я.
The article proves that the structure of legal forms of publicprivate partnership projects differs
for different industrial sectors of the state economy. Specific areas for improving the legal mechanism
of public administration in the field of health care, which is implemented through publicprivate
partnership, are proposed. it is proposed to improve the legal mechanism in terms of regulating the
stages of implementation of publicprivate partnership projects by form. These areas of improving
the legal regulation of publicprivate partnerships in the field of health care include the improvement
of existing and the formation of new regulations. The current direction of improving the process of
publicprivate partnership in the field of health care is the development of the legal framework and
the formation of an innovative legal mechanism of public administration. This is due to the fact that
the current approaches in Ukraine do not take into account current trends in the field of health care
and international experience in the implementation of publicprivate partnership projects. The legal
mechanism of realization of the project of publicprivate partnership is developed, providing
directions of perfection of legal regulation of the general provisions, stages of formation of the project
of publicprivate partnership and its realization. these areas are determined based on the urgent
need to develop publicprivate partnerships in the field of health. Developed regulatory systems will
take into account the industry specifics of publicprivate partnerships in the field of health care. It is
proposed to regulate the stages of formation of publicprivate partnership projects as follows: to
determine the requirements for the tender to determine the private partner. In particular, we propose
to group all the requirements as follows: general unit, medical unit, legal unit, financial and economic
unit, social unit. For each block it is necessary to establish criteria that will be supplemented
depending on the specifics of the publicprivate partnership in the field of health.

Ключові слова: приватна медицина, медичні заклади, медичні послуги, приватні медичні заклади, сис"
тема охорони здоров'я, зарубіжний досвід, державне регулювання медичними закладами.
Key words: private medicine, medical institutions, medical services, private medical institutions, health care
system, foreign experience, state regulation by medical institutions.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Актуальним напрямом удосконалення процесу
реалізації державно приватного партнерства в сфері
охорони здоров'я є розвиток нормативно правової бази
та формування інноваційного правового механізму дер
жавного управління. Це обумовлено тим, що діючі в
Україні підходи не враховують сучасних тенденції роз
витку сфери хорони здоров'я та міжнародного досвіду
в сфері реалізації проєктів державно приватного парт
нерства.

О.П. Фоменко, К.Л. Фроліна, А.Ф. Мельник та інші; по
друге, юридичні науки: О.М. Вінник, В.Д. Струкова,
О.Е. Сімсон, В.О. Возна, О.Б Кишко Єрлі, Д.С. Бонда
ренко, А.М. Захарченко, В.А. Устименко, Є.І. Білокур
та інші.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

"Структура правових форм проєктів державно при
ватного партнерства відрізняється між собою для різних
промислових секторів економіки держави. В законо
давстві Україні не існує поняття "стандартний проєкт"
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
державно приватного партнерства, оскільки кожен
Питання розвитку правового механізму державно проєкт за своїм змістом та відповідно і його правова
го управління сферою охорони здоров'я через реаліза форма (відповідний договір) мають свої індивідуальні
цію проєктів державно приватного партнерства підніма правові особливості" [1, с. 29]. Відповідно є потреба в
лися в працях: І.П. Дубок, В.І. Шандрик, Т.І. Пахомова, розвитку правового механізму державного управління
Ф.В. Узунов, А.С. Заскалкін, С.А. Квітка, Л.В. Сергієнко, сферою охорони здоров'я через реалізацію проєктів
А.А. Митник, С.В. Сімак, І.С. Біла, М.З. Масик, С.М. Вовк, державно приватного партнерства. Для цього є потре
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Таблиця 1. Структура законодавства, що регулює державноEприватні партнерства в Україні
Група
Нормативно-правові акти
законодавства
Конституція України
Фундаментальне
Цивільний кодекс
Адміністративний кодекс
Кримінальний кодекс
Адміністративно-процесуальний кодекс
Спеціальне
Закони:
Закон України "Про державно-приватне партнерство"

Економічне

Галузеве

Характеристика
Регулює суспільні відносини в країні, в тому
числі відноси держави та бізнесу, бізнесу та
суспільства, суспільства та держави

Визначає порядок формування та реалізації
проєктів державно-приватного партнерства
та форми їх реалізації
Закон України "Про концесію"
Регулює взаємовідносин між концесіонером
та концесієдавцем та порядок реалізації
проєкту державно-приватного партнерства у
формі концесії
Постанови Кабінету міністрів України:
Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства
Про затвердження Методики виявлення ризиків здійснення державно-приватного партнерства, їх оцінки та
визначення форми управління ними
Про затвердження Порядку надання приватним партнером державному партнеру інформації про виконання
договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства
Про затвердження Порядку заміни приватного партнера за договором, укладеним у рамках державно-приватного
партнерства
Про затвердження Методики розрахунку концесійних платежів
Накази міністерств:
Деякі питання проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства
Про затвердження Методичних рекомендацій щодо застосування Методики виявлення ризиків здійснення
державно-приватного партнерства, їх оцінки та визначення форми управління ними
Порядок ведення обліку результатів спільної діяльності на території України без створення юридичної особи
Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи
Регулює господарські процеси та
Господарський кодекс
управління окремими об’єктами
Податковий кодекс
проєкту державно-приватного
Земельний кодекс
партнерства
Закон України Про ліцензування видів господарської діяльності
Регулює специфіку реалізації
Основи законодавства України про охорону здоров'я
ЗУ Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту проектів державно-приватного
партнерства в сфері охорони здоров’я
людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ
ЗУ Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
ЗУ Про донорство крові та її компонентів
ЗУ Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині
ЗУ Про психіатричну допомогу
ЗУ Про захист населення від інфекційних хвороб
ЗУ Про лікарські засоби
ЗУ Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз
ЗУ Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори
ЗУ Про охорону дитинства, ЗУ Про курорти тощо

ба в оцінці діючого механізму та формування напрямів
його розвитку через розробку нових та удосконалення
чинних законодавчих актів.
За усіма вище зазначеними групами законодав
ства можна визначити такі нормативно правові акти
(табл. 1).
В цілому аналізуючи складові системи нормативно
правового регулювання формування та реалізації
проєктів державно приватного партнерства необхідно
вказати на такі її особливості:
— діючі нормативно правові акти з регулювання
державно приватного партнерства в Україні не повною
мірою відображають специфіку їх реалізації в різних га
лузях національної економіки, зокрема не враховують
галузевої специфіки сфери охорони здоров'я;
— система нормативно правового забезпечення ре
гулює лише загальні питання реалізації проєктів держав
но приватного партнерства, оминаючи специфіку окре
мих форм його реалізації. Зокрема, врегульованим на
сьогодні є лише проєкти державно приватного партнер
ства, що реалізуються у формі концесії, усі ніші форми

не врегульовані, що викликає сукупність проблем у ре
алізації окремих видів проєктів;
— на досить низькому рівні сьогодні є положення
зо регулюють процедури формування проєкту держав
но приватного партнерства в частинні: визначення
суб'єкту техніко економічної оцінки проєкту; методо
логії такої оцінки; формування вимог до учасників у кон
курсі на визначення приватного партнера; порядок прий
мання передачі майна в результаті укладання відповід
ного договору про державно приватне партнерство;
— не врегульованими сьогодні залишається поря
док взаємодії державного та приватного партнерів у ре
зультаті реалізації державно приватного партнерства за
різними формами, зокрема: в частинні спільної діяль
ності (визначення суб'єкту управління спільною діяль
ністю, розподіл результатів спільної діяльності, форму
вання спільних витрат, трудова участь кожного учасни
ка спільної діяльності, право власності на придбане май
но в результаті спільної діяльності та інші); в частинні
концесії (порядок передачі майна в концесію, порядок
формування дозволів до отримання доступу до держав

133

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Рис. 1. Напрями удосконалення правового регулювання державноEприватного партнерства
в сфері охорони здоров'я

ної таємниці, якщо така наявна в частинні використання
відповідного об'єкту концесії; участь державного парт
нера в управлінні концесійною діяльністю; порядок
отримання державою інформації про ефективність ре
алізації проєкту у формі концесії; порядок припинення
договору про концесію та інше).
Вітчизняний вчений юрист Вінник О.М. у контексті
правового регулювання державно приватного партнер
ства зазначає таке: "Ефективність технологій управлін
ня державно приватного партнерства передбачає виз
начення на законодавчому рівні основних засад такого
управління, а на рівні договору — врахування специфі
ки відносин певного державно приватного партнерства
(складу учасників — партнерів; спрямованості та вар
тості проєктів державно приватного партнерства; залу
чення до їх реалізації виконавців, що не є партнерами
державно приватного партнерства; галузей та сфер еко
номіки, задіяних в реалізації проєктів державно приват
ного партнерства тощо). Разом з тим, з метою поперед
ження зловживань та забезпечення ефективності дер
жавно приватного партнерства за Урядом доцільно зак
ріпити право на затвердження Типової угоди держав
но приватного партнерства з визначенням меж догові
рної свободи сторін державно приватного партнерства
(можливості віддзеркалення в угоді специфіки конкрет
ного державно приватного партнерства), а також перед
бачити відкритість інформації про угоди державно при
ватного партнерства (з огляду на участь в них носіїв пуб
лічних інтересів та використання ресурсів загальнодер
жавного та/або регіонального значення). Інформацій
на відкритість державно приватного партнерства має
створити кордон для корупційних зловживань у сфері
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державно приватного партнерства та відповідно — за
безпечити реальну соціальну спрямованість державно
приватного партнерства" [1, с. 115—116].
Захарченко А.М. пропонує наступні напрями удос
коналення правового регулювання державно приватно
го партнерства:
— по перше, в частинні договірної роботи: "запро
поновано залежно від значення певних договорів для
організації цього партнерства розподіляти їх на дві гру
пи: 1) договори державно приватного партнерства (до
говори концесії, про спільну діяльність, управління май
ном, інвестиційні договори та інші за наявності у них
визначених законом ознак державно приватного парт
нерства); 2) договори, необхідні для виконання дого
ворів державно приватного партнерства (договори
оренди землі, про публічні закупівлі, емфітевзису і ін.)"
[1, с. 18];
— по друге, в частинні концесійний платежів та
управління майном переданим в концесію: "Запропоно
вано удосконалення правил розрахунку концесійних
платежів шляхом визначення критеріїв обрання спо
собів розрахунку таких платежів суб'єктом управління
концесієдавцем. Обгрунтовано застосування раніше
запропонованого порядку списання та відчуження
об'єктів державної власності у відносинах оренди щодо
об'єктів, переданих в концесію" [1, с. 18—19];
— по третє, в частинні фінансування техніко еконо
мічної оцінки проєкту: "запропоновано фінансування
робіт по проведенню аналізу ефективності здійснення
державно приватного партнерства, виготовленню зем
левпорядної документації, її експертизи і інших витрат,
пов'язаних із підготовкою до конкурсу з визначення
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приватного партнера, здійснювати у рівних частинах за
рахунок коштів державного бюджету та суб'єкта гос
подарювання ініціатора такого партнерства" [1, с. 19];
— по четверте, в частинні державної підтримки при
ватних партнерів: "доопрацьовано питання надання при
ватним партнерам державної підтримки, зокрема, шля
хом: закріплення у відповідному договорі державно
приватного партнерства умов щодо правових наслідків
ненадання чи несвоєчасного надання державної
підтримки, в тому числі звільнення від відповідальності
за невиконання договору; встановлення порядку надан
ня окремих податкових та митних пільг з урахуванням
сфер такого партнерства та рівня його ризиків. Запро
поновано закріплення принципу пріоритетності викори
стання інвестиційно привабливих об'єктів державної
власності на умовах державно приватного партнерства
відносно приватизації таких об'єктів" [1, с. 19].
Вищезазначене визначає напрями удосконалення
правового механізму державного управління в сфері
охорони здоров'я, що реалізується через державно
приватне партнерство (рис. 1).
Розглянемо більш детальніше кожен із зазначених
напрямів удосконалення правового механізму держав
но приватного партнерства в сфері охорони здоров'я.
Удосконалення нормативно правового регулюван
ня в частинні загальних положень державно приватно
го партнерства в сфері охорони здоров'я полягають в
такому:
— Розширити сфери реалізації проєктів державно
приватного партнерства. Особливо гостро це стосуєть
ся сфери охорони здоров'я. "Українське законодавство
містить широкий перелік сфер та секторів застосуван
ня державно приватного партнерства, зокрема: пошук,
розвідка родовищ корисних копалин та їх видобуток,
виробництво, транспортування і постачання тепла й
електроенергії, розподіл та постачання природного
газу, будівництво й експлуатація об'єктів транспортної
інфраструктури, машинобудування, збір, очищення та
розподіл води, охорона здоров'я, туризм, оброблення
відходів, управління нерухомістю тощо. В той же час
світовий досвід показує, що, як правило, держава нор
мативно визначає обмежену кількість сфер та форм реа
лізації державно приватного партнерства їх на вирішен
ня найбільш гострих проблем і, як наслідок, ефективно
врегулювати суспільні відносини, що виникають" [1,
с. 29]. Так, у сфері охорони здоров'я варто: по перше,
розширити спектр послуг, які можуть реалізовуватися
приватними партнерами; по друге, визначити критичні
точки в сфері охорони здоров'я, які залишилися без
державного фінансування та стимулювати їх розвиток
через державно приватне партнерство. Розширення
сфер реалізації державно приватного партнерства в
сфері охорони здоров'я дозволить зменшити наванта
ження на бюджету систему країни, власне як це відбу
вається і з приватним сектором. "Наявність розвинуто
го приватного сектора медичних послуг дає змогу по
легшити навантаження на державну систему охорони
здоров'я, оскільки він обслуговує частину громадян, які
спроможні самостійно сплачувати за лікування. Крім
того, створюватиметься конкурентне середовище на
ринку медичних послуг, що підвищить ефективність ро
боти галузі в цілому та покращить якість надання ліку

вально профілактичних послуг" [1, с. 179]. Проте на
відміну від приватного сектору державно приватно
партнерство дозволяє підвищити ефективність та мо
дернізувати державне та комунальне майно в сфері охо
рони здоров'я. Прикладом можуть слугувати послуги в
санітарно епідеміологічній сфері. Це обумовлено тим,
що Санітарно епідеміологічна служба була реорганізо
вана в 2016 р., а її функції розподілені між іншими дер
жавними органами. Відповідно ціла сфера охорони здо
ров'я залишилася не контрольованою, водночас — при
ватний сектор не повною мірою може реалізувати функ
ції, які раніше покладалися на Санітарно епідеміологіч
ну службу. А тому реалізація державно приватного
партнерства в такій сфері дозволить в повній мірі вико
нати державні послуги в сфері забезпечення епідеміо
логічної та санітарної безпеки.
— Розширити сукупність об'єктів державної та ко
мунальної власності, що можуть передаватися в дер
жавно приватне партнерство. В цьому напрямі необхі
дним є проведення загальнодержавної інвентаризації
об'єктів державного та комунального майна в сфері —
охорони здоров'я та оцінки ефективності його вико
ристання. Зокрема пропонуємо прийняти положення
про інвентаризацію об'єктів необоротних активів у
сфері охорони здоров'я. Інвентаризація дозволить
визначити об'єкти державного та комунального май
на, які не використовуються або ж використовуються
не ефективно. Наприклад, майно, що належало Сані
тарно епідеміологічній службі. На основі інвентари
зації будуть формуватися перелік стратегічних
об'єктів, що можуть бути передані в державно приват
не партнерство та визначенні напрями їх використан
ня з позиції стратегічних цілей розвитку системи охо
рони здоров'я в державі.
— Передбачати податкове стимулювання приватний
партнерів. В окремих випадках державно приватне парт
нерство виступає господарською діяльність приватно
го партнера. Наприклад, якщо формою реалізації проєк
ту державно приватного партнерства є концесія, то уся
реалізація проєкту є господарською діяльністю конце
сіонера, що грунтується на використанні державного та
комунального майна для реалізації суспільних послуг.
Відповідно держава має забезпечити податкове стиму
лювання таких суб'єктів господарювання. Напрямами
податкового стимулювання мають стати: по перше,
звільнення або зменшення податкового навантаження
у частинні податку на прибуток та податку на додану
вартість на період модернізації об'єктів державного та
комунального майна; по друге, пом'якшити процедуру
імпорту медичного обладнання для приватного партне
ра; по третє, знизити податкове навантаження за пря
мими та непрямими податками та платежами. Усе це
збільшить привабливість участі в державно приватно
му партнерстві приватного сектору.
— передбачити створення регіональний центрів
з розвитку державно приватного партнерства. При
обласних державних адміністраціях пропонуємо
створити відокремлений департамент або покласти
на існуючі функції з розвитку державно приватного
партнерства. Основними функціональними обов'яз
ками зазначеного департаменту мають стати: інвен
таризація державного та комунального майна, що не
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використовується або використовується не ефектив
но; оцінка ефективності використання державного
та комунального майна; формування пріоритетних
напрямів реалізації проєктів державно приватного
партнерства; супровід проєктів державно приватно
го партнерства; визначення суб'єкту здійснення тех
ніко економічної оцінки проєкту; оголошення кон
курсу та визначення державного партнера; форму
вання договору та участь у прийманні передачі об'єк
ту; встановлення контрольних параметрів реалізації
проєкту.
— Визначити порядок техніко економічної оцінки
проєкту. Необхідним є удосконалення порядку техніко
економічної оцінки проєктів державно приватного парт
нерства в частинні: організації — визначення критеріїв
до суб'єкту оцінки проєкту та його відбору; методичної —
формування загальних підходів до оцінки та визначен
ня галузевої специфіки, зокрема в частинні оцінки еко
номічного, соціального та інших ефектів від реалізації
суспільних послуг у сфері охорони здоров'я. Основні
обов'язки, що організації техніко економічної оцінки
проєкту державно приватного партнерства мають по
кладатися на відповідний департамент при органах
місцевого самоврядування, або є центральних органах
виконавчої влади, зокрема — Міністерство розвитку,
економіки, торгівлі та сільського господарства Украї
ни.
— Визначити специфічні риси договорів про дер
жавно приватне партнерство в стратегічно важливих
сферах державного управління, зокрема охорони здо
ров'я. Пропонуємо удосконалити чинне законодавство
через розширення положень Закону України Про дер
жавно приватне партнерство та Цивільний кодекс у ча
стинні розширення положень, що регулюють умови до
говору за усіма існуючими формами їх реалізації. Так,
необхідним є формування положень, які дозволяють
формувати положення договору, які визначають галу
зеву специфіку. Такі положення пропонуємо визначити
в частинні напрямів реалізації, що представленні в за
конодавстві.
— Передбачити пільгове кредитування приватних
партнерів. Пропонуємо внести зміни, до законодавства,
що регулює ринок фінансових послуг, зокрема бан
ківських. Ці зміни мають стосуватися пільгового креди
тування, зокрема безвідсоткового або за зниженою
відсотковою ставкою, приватних партнерів у частинні
реалізації ними суспільних послуг у сфері охорони здо
ров'я. Зокрема таку функцію можливо покласти дер
жавні банки.
Врегулювання етапів формування проєктів держав
но приватного партнерства пропонуємо здійснити так:
— визначити вимоги до проведення конкурсу для
визначення приватного партнера. Зокрема пропонуємо
усі вимоги згрупувати так: 1) Загальний блок; 2) Медич
ний блок; 3) Правовий блок; 4) Фінансово економічний
блок: 5) Соціальний блок. За кожним блоком необхід
ним є встановлення критеріїв, які будуть доповнювати
ся в залежності від особливостей реалізації проєкту
державно приватного партнерства в сфері охорони здо
ров'я;
— уточнити процедуру конкурсного відбору приват
ного партнера. Зокрема пропонуємо визначити загальні
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процедури конкурсного відбору та встановити положен
ня, які дозволяють її розширити в залежності від спе
цифіки реалізації проєкту;
— передбачити вимоги до приватних партнерів в за
лежності від сфери реалізації проєкту державно при
ватного партнерства. Необхідним є встановлення вимог,
що визначають галузеву специфіку діяльності приват
ного партнера;
— визначити порядок укладання договорів про дер
жавно приватне партнерство. Пропонуємо на законо
давчому рівні затвердити участь стейкхолдерів у фор
муванні положень договору про державно приватне
партнерство;
— прийняти законодавчі акти за усіма формами
реалізації проєктів державно приватного партнерства;
— визначити порядок приймання передачі держав
ного та комунального майна в державно приватне парт
нерство. При розробці законодавчих актів з регулюван
ня кожної форми реалізації проєкту державно приват
ного партнерства пропонуємо визначити положення, які
будуть регулювати порядок приймання та передачі ко
мунального та державного майна.
Пропонуємо удосконалити правовий механізм у ча
стинні регулювання етапів реалізації проєктів держав
но приватного партнерства за такими формами:
1. У частині концесії:
— удосконалити порядок нарахування концесійних
платежів у різних сферах реалізації проєкту державно
приватного партнерства;
— визначити порядок приймання передачі об'єкту
концесії;
— розробити механізм участі державного партне
ра в управлінні концесійною діяльністю;
— удосконалити порядок отримання інформацію
про концесійну діяльність.
2. У частині спільної діяльності:
— удосконалити порядок визначення суб'єкту
управління спільною діяльністю;
— розробити механізм розподілу результатів
спільної діяльності;
— визначити порядок формування спільних витрат
та їх розподілу;
— визначити механізм оцінки трудової участі кож
ного учасника спільної діяльності;
— розробити механізм переходу права власності на
придбане майно в результаті спільної діяльності.
Таким чином, зазначенні напрями удосконалення
правового регулювання державно приватного партнер
ства в сфері охорони здоров'я передбачають удоско
налення існуючих та формування нових нормативно
правових актів, зокрема:
— удосконаленню підлягають: Закон України Про
державно приватне партнерство, Цивільний кодекс,
Господарський кодекс, Закон України про Концесію;
Закон України про управління об'єктами державної
власності; Закон України про місцеве самоврядування
в Україні; Закон України Про ліцензування видів госпо
дарської діяльності; Податковий кодекс, Земельний
кодекс; Бюджетний кодекс; Основи законодавства Ук
раїни про охорону здоров'я;
— розробити нормативні акти: Закон України про
Спільну діяльність; Порядок техніко економічної оцін
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