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ВСТУП
Україна переживає важливий етап незалежного со!

ціально!економічного розвитку, в якому одним із найваж!

ливіших факторів є розвиток енергоефективності та енер!

гозбереження з метою забезпечення енергонезалежності

країни та сталого розвитку. Необхідність адаптації націо!

нальної економіки до ринкових цін на енергоносії актуалі!

зувала проблему ефективного використання енергоре!

сурсів.
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STATE�PRIVATE PARTNERSHIP IN THE FIELD OF RENEWABLE ENERGY OF UKRAINE:
PECULIARITIES, TRENDS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

Розглянуто та систематизовано основні підходи до визначення поняття "державно�приватне

партнерство". Визначено його роль та значення для запровадження виробництва енергії з ви�

користанням відновлювальних джерел енергії та розвитку відновлювальної енергетики Украї�

ни. Розкрито особливості та тенденції державно�приватного партнерства в контексті запро�

вадження відновлювальних джерел енергії та розвитку сфери відновлювальної енергетики.

Систематизовано основні чинники, які впливають на успішність реалізації проектів державно�

приватного партнерства. Запропоновано схему основних етапів механізму здійснення ДПП у

сфері відновлювальної енергетики України. Окреслено перспективи розвитку та запропонова�

но ключові напрями вдосконалення механізму впровадження та використання державно�при�

ватного партнерства в контексті розвитку сфери відновлювальної енергетики.

The main approaches to the definition of "state�private partnership" are analyzed and systematized

in this article. The author proposes the role and meaning of this concept for the introduction of energy

production using renewable sources of energy and the development of renewable energy in Ukraine.

The main peculiarities and trends of state�private partnership in the context of the implementation

of renewable energy and the development of renewable energy sphere are defined. The main factors

affecting the success of implementation of the projects of state�private partnership are systemized.

The scheme of the main stages of the mechanism of state�private partnership in the field of renewable

energy of Ukraine is proposed. The prospects for further development are defined and the key

directions of improving the mechanism of implementation and use of state�private partnership in the

context of the development of renewable energy sphere are proposed.
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Відновлювальна енергетика є найбільш перспективною,

з точки зору забезпечення енергонезалежності, енергое!

фективності, екологічної та енергетичної безпеки України,

сферою енергетики, здатною забезпечити стабільне та на!

дійне функціонування енергетичної системи країни. Врахо!

вуючи той факт, що сталий розвиток сфери відновлюваль!

ної енергетики країни можливий лише за умови всебічної

підтримки держави галузі відновлювальної енергетики Ук!

раїни та її розвитку, найактуальнішим питанням сьогодення
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стає саме визначення ключових напрямів розвитку ме!

ханізмів державного регулювання досліджуваної сфери

енергетики, пошуку та запровадження найбільш ефектив!

них форм державної підтримки підприємств, які використо!

вують відновлювальні джерела енергії.

А враховуючи той факт, що тема державно!приватного

партнерства (далі — ДПП) у всіх сферах економіки останнім

часом набуває все більшої популярності, доцільно наголо!

сити на необхідності та важливості дослідження та подаль!

шого розвитку державно!приватного партнерства у сфері

відновлювальної енергетики (далі — ВЕ).

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Особливості розвитку державно!приватного партнер!

ства досліджують як вітчизняні, так і зарубіжні науковці,

зокрема: В.Г. Варнавський, О.М. Головінов, В.А. Голян, Дж.

Делмон, А.В. Клименко, В.О. Корольов, Н.Ю. Мущинська,

І.С. Нейкова, І.А. Островський, О.М. Полякова, К.В. Павлюк,

С.М. Павлюк, В.І. Якунін та ін.

Однак, незважаючи на значну кількість наукових досл!

іджень у сфері державно!приватного партнерства, подаль!

шого дослідження вимагає саме комплекс питань, пов'яза!

них з аналізом сучасних проблем, тенденцій та перспектив

розвитку ДПП у сфері відновлювальної енергетики в Україні,

подальшим розвитком державного механізму впроваджен!

ня та використання державно!приватного партнерства у

сфері відновлювальної енергетики.

РЕЗУЛЬТАТИ
Перш ніж перейти до визначення сучасних проблем,

тенденцій та перспектив розвитку ДПП у сфері відновлю!

вальної енергетики в Україні, звернімося до визначення по!

няття державно!приватного партнерства.

Враховуючи той факт, що у спеціалізованій літературі

немає одностайності з приводу сутності та змісту зазначе!

ного поняття, розглянемо основні наукові підходи до виз!

начення поняття "державно!приватне партнерство", що уза!

гальнені та систематизовані автором у таблиці 1.

Зазначену категорію доцільно розглядати у двох аспек!

тах — широкому і вузькому. Представимо авторське визна!

чення зазначеного поняття: у широкому сенсі державно!

приватне партнерство у сфері відновлювальної енергетики

— це інститут довгострокових взаємовідносин та взаємодії

фінансово!інвестиційних, організаційних, управлінських та

інтелектуальних ресурсів органів державної влади та при!

ватних партнерів, які оформляються у вигляді договору,

передбачають реалізацію і сумісне фінансування проектів у

сфері відновлювальної енергетики на довгостроковій основі

та розподіл ризиків, відповідальності і винагород з метою

енергозбереження, підвищення енергоефективності та

якості виробництва суспільних благ, забезпечення посту!

пального розвитку суспільства. У вузькому розумінні дер!

жавно!приватне партнерство у сфері відновлювальної енер!

гетики — це механізм довгострокової взаємодії влади та

приватних структур на взаємовигідних умовах, який перед!

бачає інвестування приватних фінансових коштів в об'єкти

державної власності і здійснення спільного управління ними.

Зазначене визначення дає змогу відокремити поняття ДПП

від інших форм взаємодії держави з приватними структура!

ми і є актуальним для підприємств, які використовують енер!

гію ВДЕ, тому що включає в себе такі основні характеристи!

ки ДПП, як взаємовигідність, легальність та довгостро!

ковість.

Відповідно до Закону України "Про державно!приват!

не партнерство", ознаками ДПП є:

— забезпечення вищих техніко!економічних показників

ефективності діяльності, ніж у разі здійснення такої діяль!

ності державним партнером без залучення приватного парт!

нера;

— довготривалість відносин (від 5 до 50 років); переда!

ча приватному партнеру частини ризиків у процесі здійснен!

ня державно!приватного партнерства;

— внесення приватним партнером інвестицій в об'єк!

ти партнерства із джерел, не заборонених законодавством

[1].

Зазначеним законом, зокрема, визначено принципи

здійснення ДПП, сфери застосування ДПП, форми здійснен!

ня та об'єкти ДПП, джерела фінансування ДПП, окреслено

заходи щодо проведення аналізу ефективності здійснення

ДПП, розкрито засади проведення конкурсу з визначення

приватного партнера, розглянуто питання надання держав!

ної підтримки здійснення ДПП, державних гарантій та про!

ведення державного контролю, визначено повноваження

уповноваженого органу виконавчої влади з питань ДПП.

Умовою надання державної підтримки є зобов'язання

суб'єктів господарювання щодо досягнення показників

енергоефективності, встановлених стандартами або певно!

го рівня заміщення традиційних ресурсів відновлювальни!

ми енергоресурсами. За невиконання угоди встановлюєть!

ся фінансова відповідальність.

У Законі України "Про державно!приватне партнерство"

зазначено, що "виявлення видів ризиків, їх оцінка та визна!

чення форми управління ризиками здійснюється відповід!

но до методики, затвердженої Кабінетом Міністрів Украї!

ни" [1]. Проте не наведено назву відповідних методичних

рекомендації щодо порядку проведення вказаних процедур,

не визначено відповідального органу. На нашу думку, не!

повною мірою розкрито також методологічні засади управ!

ління ризиками у процесі реалізації проектів ДПП.

На нашу думку, для успішної реалізації проектів дер!

жавно!приватного партнерства у сфері відновлювальної

енергетики України необхідним є забезпечення таких чин!

ників:

— наявність політичної підтримки, яка пов'язана, зок!

рема, з необхідністю співпраці з адміністрацією, а також зі

складністю та довгостроковістю зазначених проектів;

— наявність ефективної інституційної (координуючий

орган, який зазепечує інформаційну базу та узагальнює

досвід реалізації проектів ДПП, а також забезпечує ефек!

тивну взаємодію партнерів) та нормативно!правової бази

(обов'язково не декларативного характеру);

— ефективне складання та опрацювання бізнес!планів;

— нормальний стан фінансового сектору країни, який

в першу чергу пов'язаний зі значною частиною позикових

коштів у фінансуванні проектів;

— прозорість та ефективність ринкових механізмів з

метою уникнення складнощів у пошуку партнерів через за!

вищені вимоги;

— обов'язковість дотримання зобов'язань з боку дер!

жави.

Зауважимо, що для забезпечення бюджетної ефектив!

ності використання механізму ДПП у сфері відновлюваль!

ної енергетики перед прийняттям рішення щодо реалізації

проекту необхідно провести системний аналіз, зокрема у

частині фінансової складової проекту (можливості залучен!

ня коштів, ризиків дефолту приватного партнера, ризику

взяття державою на себе завищених зобов'язань), проана!

лізувати інші ризики, що характерні для цієї форми

співпраці. Тому доцільним, на нашу думку, є також внесен!

ня змін до Закону України "Про державно!приватне парт!

нерство" у частині деталізації видів ризиків, що можуть ви!

никати в процесі реалізації ДПП для всіх його учасників,

надання детального опису методології проведення їх оці!

нювання та аналізу, а також основні механізми нейтралізації

фінансових ризиків та шляхи мінімізації можливих фінан!

сових втрат.

Слід зазначити, що в економічній ситуації, яка склала!

ся в країні на сьогодні, головною особливістю якої наразі є
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дефіцит бюджетних коштів як на загальнодержавному, так

і на місцевому рівнях, така схема фінансування проектів у

сфері відновлювальної енергетики є однією з найбільш ре!

альних, а досліджувана форма взаємодії — однією з

найбільш ефективних.

Враховуючи вищевикладене, визначено етапи здійснення

ДПП у сфері відновлювальної енергетики України (рис. 1).

Як пропозиції для вирішення названих проблем

здійснення ДПП в Україні, можна виділити такі:

— формування та вдосконалення правових, організац!

ійно!економічних, інституціональних і фінансових основ

ДПП. Закріплення законодавчо, а не у вигляді окремих нор!

мативних актів, правових основ здійснення ДПП у сфері

відновлювальної енергетики. Саме це дасть можливість

сформувати таке державно!приватне партнерство, коли

бізнес отримає змогу на основі саме законів, а не норма!

тивних актів, захищати свої інтереси в суді, в тому числі і у

спорах з державою;

— вдосконалення системи законодавства із надання

дозволів з метою наближення до Європейських вимог та

стандартів;

— упровадження професійної підготовки кваліфікова!

них спеціалістів з питань у ДПП у сфері ВЕ;

— використання позитивного практичного світового

досвіду щодо управління проектами у рамках ДПП у сфері

ВЕ, складання відповідних бізнес!планів та оформлення

необхідної документації;

— формування єдиної бази переліку об'єктів ДПП у

сфері ВЕ та моніторинг стану та ефективності реалізації про!

ектів;

— підготовка практичних рекомендацій та обговорень

з питань діяльності у сфері ДПП для всіх його учасників;

— використання комплексного підходу до розроблен!

ня методичних рекомендацій щодо оцінювання ефектив!

ності проектів ДПП;

— впровадження інноваційних технологій у здійсненні

ДПП у сфері відновлювальної енергетики.

Принципово нова модель роботи, яка грунтується на

принципах державно!приватного партнерства, є дійсно

дієвим напрямом державного регулювання відновлюваль!

ної енергетики в контексті реалізації політики енергоне!

залежності та енергозбереження України, і за умови по!

дальшого вдосконалення комплексного механізму

здійснення державно!приватного партнерства у дослід!

жуваній сфері, з урахуванням вищезазначених пропозицій

та забезпечення вищенаведених чинників, необхідних для

успішної реалізації проектів державно!приватного парт!

нерства у сфері відновлювальної енергетики України,

може стати запорукою економічної незалежності та еко!

логічної безпеки України, вагомим механізмом стиму!

лювання здійснення технологічної модернізації промис!

лових підприємств та формування нових потужностей для

виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел

енергії.
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Таблиця 1. Систематизація основних наукових підходів до визначення поняття
"державно�приватне партнерство"
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ВИСНОВКИ
Механізм реалізації концепції державно!приватного

партнерства у сфері відновлювальної енергетики тільки по!

чинає формуватися в Україні. При цьому досвід європейсь!

ких країн свідчить про використання ДПП як інструменту їх

економічного і соціального розвитку на основі ефективної

взаємодії державного і приватного секторів.

Передумовою ефективних проектів ДПП у сфері віднов!

лювальної енергетики є не тільки відповідна законодавча

база, а й наявність потужного механізму державного регу!

лювання зазначеної сфери енергетики та ДПП, створення

відповідних, взаємовигідних умов для учасників проектів

ДПП у досліджуваній сфері енергетики, а також максималь!

не їх стимулювання. Таким чином, важливою умовою досяг!

нення ефективної реалізації ДПП є комплексний підхід і

ретельне планування проектів ДПП, створення належної

юридичної і регуляторної бази, врахування усіх можливих

ризиків і варіантів вирішення потенційно можливих проблем.
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Рис. 1. Основні етапи здійснення ДПП у сфері ВЕ
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