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ВСТУП
Державно-приватне партнерство (ДПП) визначено

серед ключових механізмів реалізації політики модер-
нізації економіки України, вирішення важливих соціаль-
но-економічних проблем. Висока ефективність ДПП як
форми взаємодії держави та бізнесу доведена досвідом
багатьох країн світу.

Сьогодні актуалізувались об'єктивні обставини для
запровадження механізмів ДПП. Для реалізації масш-
табних модернізаційних проектів в різних секторах еко-
номіки потрібні значні інвестиційні ресурси,потужним
джерелом яких може стати приватний бізнес. Водночас,
в умовах післякризового розвитку зростає інтерес бізне-
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су до державної підтримки, яка дозволить знизити ри-
зики приватних інвестицій, підвищити надійність інвес-
тиційних проектів для кредитних організацій.

Широке запровадження ДПП передбачено Програ-
мою економічних реформ на 2010—2014 роки "Замож-
не суспільство, конкурентоспроможна економіка,ефек-
тивна держава". Розвиток ДПП для залучення інвестицій
визначено одним із основних напрямів реалізації Про-
грами розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності
в Україні та Національних проектів.

Державно-приватне партнерство вже протягом
двадцяти років є тим механізмом, з допомогою якого
держави успішно вирішують завдання з ефективного
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управління, модернізації та розвитку соціально важли-
вих інфраструктурних об'єктів. Україна наразі знахо-
диться на початку практики впровадження ДПП-проектів
в економічне та соціальне життя.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Основною метою виникнення ДПП є фінансування

капіталомістких або малоприбуткових видів економіч-
ної діяльності. Особливості ДПП в порівнянні з іншими
механізмами фінансування полягають в тому, що дані
партнери переслідують різні цілі, вирішують свої конк-
ретні завдання, сторони мають різні мотивації. Держа-
ва зацікавлена в зростанні обсягів і поліпшенні якості
послуг інфраструктурних і соціально орієнтованих га-
лузей, що надаються населенню і економічним агентам.
Приватний сектор прагне стабільно отримувати і збіль-
шувати прибуток. Причому стратегічно мислячий бізнес
вибудовує свої пріоритети в першу чергу не просто під
розмір прибутків, а на основі стабільного здобуття до-
ходів від проектів. При цьому обидві сторони зацікав-
лені в успішному здійсненні проектів в цілому. Проекти
ДПП полегшують вихід на світові ринки капіталів, акти-
візують залучення іноземних інвестицій в реальний сек-
тор економіки. Особливе значення ДПП має для еконо-
міки регіонів, де на його основі відбувається розвиток
місцевих ринків капіталу, товарів і послуг. Проте інте-
реси держави і бізнесу можуть не просто не збігатися,
але і бути суперечливими, тому укладенню договору про
партнерство повинні передувати переговори сторін, що
балансують ці інтереси і цілі проектів.

При реалізації інвестиційних проектів на умовах
ДПП держава залучає приватний бізнес для здійснення
своїх власних завдань, які вона не може вирішити в рам-
ках бюджетних обмежень і раціонально сформованих
компетенцій. Зокрема в нашій системі держава відпові-
дає за міську і транспортну інфраструктуру, за охорону
здоров'я, освіту та соціальне забезпечення, безпеку та
правопорядок, оборону, геологорозвідку тощо. У пе-
рерахованих сферах у держави безліч повноважень та
інструментів управління. Одночасно значний попит і на
підвищення якості послуг держави та ефективність їх
надання. Враховуючи розміри зазначених галузей, їх
подальший розвиток вкрай важливо для подолання кри-
зи. Державно-приватне партнерство, на нашу думку,
може вплинути на відновлення розвитку в цих галузях в
умовах кризи. Тому попит на ДПП можливий дуже істот-
ний.

Таким чином, у роботі ставиться завдання розроби-
ти механізм залучення інвестицій в економіку регіону
на основі державно-приватного партнерства з визначен-
ням основних принципів, методів та інструментів.

РЕЗУЛЬТАТИ
Протягом 2009—2012 років проведено значну ро-

боту з формування в Україні законодавчого підгрунтя
для ДПП. Прийнято програму економічних реформ Пре-
зидента України "Заможне суспільство, конкурентосп-
роможна економіка, ефективна держава" на 2010—
2014 рр. Прийнято "рамковий" Закон України "Про дер-
жавно-приватне партнерство". Прийнято ряд спеціаль-
них законів та підзаконних актів, що визначили проце-
дуру реалізації ДПП-проектів.

Таким чином, в березні 2012 року остаточно сфор-
мована нормативно-правова база, необхідна для почат-
ку реалізації положень Закону України "Про держав-
но-приватне партнерство".

Слід відзначити, що державна цільова економічна
програма розвитку інвестиційної діяльності на 2011—
2015 роки передбачає проведення активної державної
політики із стимулювання розвитку інвестиційної діяль-
ності в Україні, зокрема на засадах розвитку системи
державних інвестицій, підвищення ефективності та по-
силення прозорості функціонування механізмів держав-
но-приватного партнерства та стимулювання залучен-
ня приватних інвестицій у реальний сектор економіки.

Наразі розроблена Концепція розвитку державно-
приватного партнерства в Україні на 2013—2018 роки.
В якій відмічається, що розвиток сучасної економіки
обумовлює необхідність визначення ступеня втручання
держави у функціонування ринків з метою забезпечен-
ня їх конкурентоспроможності. В умовах загострення
глобальної економічної кризи приватний сектор набу-
ває статусу рівноправного партнера держави у вико-
нанні стратегічних завдань соціально-економічного роз-
витку країни.

Потрібно відмітити, що Україна має певний досвід в
реалізації проектів з ознаками ДПП — мова йде про
договори концесії, оренди та спільної діяльності, що
укладались в державі до прийняття Закону України "Про
державно-приватне партнерство" та визначення проце-
дури для проектів ДПП.

В Україні на кінець червня (за 2 квартали 2013 року)
у рамках державно-приватного партнерства розпочата
реалізація 160 проектів. Вони реалізуються у різних
сферах господарської діяльності, зокрема, 71 проект
стосується водопостачання (44% від укладених угод),
32 — виробництва, транспортування і постачання теп-
ла, 16 проектів — будівництва та експлуатації транспор-
тної інфраструктури (в тому числі морських і річкових
портів), 9 проектів реалізуються у сфері туризму, відпо-
чинку, рекреації, культури та спорту, ще 8 — у галузі
геологорозвідки та видобування корисних копалин,
7 проектів направлені на оброблення відходів, по 3 ре-
алізуються у сферах охорони здоров'я та енергетики
[2].

На сьогодні найпоширенішою формою співробіт-
ництва між державним та приватним секторами зали-
шається концесія — взаємовигідний договір, коли дер-
жава передає бізнесу права на використання якогось
об'єкта або майна. На цих умовах зараз в Україні укла-
дено 77 договорів, в основному у сфері надання житло-
во-комунальних послуг, таких як забезпечення водопо-
стачання жителів селищ (61 договір), виробництва та
постачання тепла й електроенергії, забезпечення послуг
зі збору і вивозу сміття, надання послуг у житлово-екс-
плуатаційній сфері. Більшість з укладених договорів
концесії реалізується на території АР Крим (56 дого-
ворів).

Ще 39 договорів державно-приватного партнерства
— про спільну діяльність щодо об'єктів державної (ко-
мунальної) власності, з яких 16 укладено морськими
торговельними портами. Крім того, на сьогодні 44 про-
екти реалізується із застосуванням інших форм ДПП:
укладено 42 договорів оренди та 2 — про пайову участь.
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За даними департаменту інвестиційно-інноваційної пол-
ітики та розвитку державно-приватного партнерства Міне-
кономрозвитку, вже визначено 394 об'єкти комунальної
власності, на яких планується реалізовувати проекти із зас-
тосуванням механізму державно-приватного партнерства.

Як відмічає, директор департаменту інвестиційно-
інноваційної політики та розвитку державно-приватно-
го партнерства Мінекономрозвитку Віктор Коваленко,
"На сьогодні триває робота щодо визначення перспек-
тивних проектів та можливостей залучення інвестицій-
них ресурсів на умовах ДПП. Мінекономрозвитку про-
довжує працювати над створенням умов для розвитку
державно-приватного партнерства. Наступним кроком
буде прийняття Стратегії розвитку державно-приватно-
го партнерства в Україні, де будуть окреслені основні
завдання, характеристики та принципи для подальшого
розвитку державно-приватного партнерства" [3].

Одним із ключових моментів щодо розвитку ДПП в
Україні є створення в 2003 р. державного підприємства
"Центр розвитку державно-приватного партнерства" за-
реєстроване як Державне підприємство "Інноваційний
центр".

Основним напрямом діяльності підприємства є на-
дання консультаційних послуг, організація, координа-
ція та виконання функцій державного партнера з питань
здійснення державно-приватного партнерства в галузях
житлово-комунального господарств та будівництва від
імені Міністерства в межах делегованих повноважень та
інших органів виконавчої влади та місцевого самовря-
дування на підставі укладених договорів.

Підприємство сприяє залученню коштів інвесторів,
кредитів міжнародних фінансових організацій та інших
організацій для модернізації підприємств житлово-ко-
мунального господарства. Також надає допомогу у роз-
робці інвестиційних програм стосовно об'єктів центра-
лізованого водопостачання і водовідведення та інфор-
маційно-консутаційний супровід погодження таких про-
грам у відповідних структурах.

У 2012 році ДП "Центр розвитку ДПП" провело ряд
заходів, що сприяли просуванню ідеї дежавно-приват-
ного партнерства у галузі ЖКГ. Протягом року було
розроблено бізнес-плани та техніко-економічні обгрун-
тування для комунальних підприємств України під за-
лучення кредитів міжнародних фінансових організацій.
За підтримки Мінрегіону підприємством було розроб-
лено та впроваджено перелік галузевих проектів ЖКГ.

Однак для успішної реалізації вже повноцінних ДПП-
проектів, окрім законодавчої бази, необхідним є:

— високий рівень кваліфікації спеціалістів з боку
державного партнера, які розроблятимуть проекти та
управлятимуть їх реалізацією;

— відкритість органів місцевого самоврядування
українських міст для співпраці в напрямку ДПП, їх ініціа-
тивність, а також належний рівень підготовки місцевих
фахівців, які розроблятимуть проекти;

— інвестиційна привабливість проектів для приват-
них партнерів;

— організація роботи між державним та приватним
партнером на паритетних засадах, із справедливим пе-
рерозподілом ризиків та гарантій;

— відкритий діалог з громадськістю, висвітлення
інформації щодо проектів ДПП в ЗМІ.

ДПП є альтернативою прямому бюджетному фінан-
суванню капітальних вкладень [1]. Механізми ДПП реа-
лізуються через базову конструкцію залучення поза-
бюджетних інвестицій в розвиток різних видів суспіль-
ної інфраструктури та публічних послуг. Це означає, що
держава, контролюючи галузі, пов'язані з інфраструк-
турою, державними або регіональними послугами, в
змозі зробити більше в рамках наявних джерел, сфор-
мувати необхідний важіль. ДПП дозволяє залучати при-
ватні ресурси в державні завдання, тому що держава
бере участь в управлінні ризиками проекту. При цьому
воно використовує свій вельми специфічний та цінний
ресурс — здатність у рамках правової системи та по-
літичної стабільності формувати так званий "коридор
майбутнього", який визначає збереження та зворотність
приватних капіталовкладень.

Така структура ДПП має принципову відмінність від
тієї моделі, яка до цих пір пропагувалася в країні, — зі
складчиною держави та приватного бізнесу. При такій
конструкції ДПП не виникає фінансового важеля, бо
ніхто з її учасників взаємними ризиками не керує. На-
справді ж ДПП має бути орієнтоване на поділ ризиків.
Саме ця його здатність виходить на перший план для
приватного бізнесу, особливо в умовах кризи. Як пока-
зала українська практика, в умовах кризи держава здат-
на знизити ризики для інвесторів, які вкладають гроші
в спільні з державою проекти.

З точки зору держави об'єднання фінансових ре-
сурсів державного та приватного секторів дозволяє ви-
рішувати цілий ряд важливих завдань: підвищення ефек-
тивності розбудови і управління інфраструктури; мак-
симізація, на вкладені ресурси; витрачання державних
фінансових ресурсів в сучасних умовах задля їх економії
в майбутньому; концентрація інвестицій у ключових для
суспільства проектах; передача значної частини ризиків
до приватного сектора; стимулювання інноваційної
діяльності через механізми конкуренції [1].

Партнерство бізнесу і влади дозволяє істотно збіль-
шити шанси на успіх при реалізації крупних проектів.
Об'єднання ресурсів і справедливий розподіл ризиків
між сторонами партнерства дозволяють активно залу-
чати інвестиції для реалізації суспільно і соціально зна-
чущих проектів, багато з яких навряд чи могло бути ре-
алізованим без об'єднання зусиль приватного і держав-
ного секторів.

Для досягнення ефективності взаємодії бізнесу та
влади при реалізації інвестиційних проектів можуть ви-
користовуватися наступні моделі: поділ тягаря витрат при
реалізації проектів, пов'язаних з пайовою участю держа-
ви коштами державного бюджету у фінансуванні; спільна
діяльність при реалізації проектів, в яких держава на ча-
стковій основі бере участь у статутному капіталі лізинго-
вої компанії, що здійснює закупівлю нової техніки; ство-
рення експертно-орієнтованого вартісного ланцюжка при
реалізації проектів, спрямованих на виробництво та екс-
порт складних технологічних систем, в рамках яких адм-
іністративні ресурси держави забезпечують надання га-
рантій приватному банку; субсидування з коштів держав-
ного бюджету процентної ставки за кредитом, узятому
недержавною компанією; просування приватних про-
ектів, спрямованих на реалізацію державних інтересів на
створеній державою майданчику для пошуку та взаємодії
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з іноземними партнерами, надання інформаційної та пол-
ітичної підтримки в цій взаємодії.

Серед ключових факторів успіху ДПП виділяють:
широкі можливості інвестування за рахунок наявності
адекватних механізмів розподілу та пом'якшення ризи-
ку, а також фінансового структурування інвестиційно-
го проекту; вільний та стійкий доступ до приватних інве-
стиційних ринків на адекватних умовах; можливість оп-
тимізувати мобілізацію приватного капіталу на одини-
цю державних витрат (прямі інвестиції, субсидії, га-
рантії); наявність чітких, прозорих і підзвітних закупі-
вельних правил; управління ризиком державного сек-
тора економіки; наявність системи оцінки та моніторингу
зобов'язань державного сектора за угодами про ДПП.

ДПП дозволяє не просто реалізовувати проект, але
реалізовувати його якісно, вводити його в строк, без зат-
римок, це дозволяє підвищити якість державних послуг
населенню і значно збільшити ефективність управління
інфраструктурою, що сприяє ефективному розвитку
об'єктів державного майна. При цьому механізми ДПП
дозволяють успішно використовувати досвід і професі-
оналізм приватного сектора при збереженні державно-
го контролю над активами. Віддача в майбутньому на
інвестиції в рамках ДПП значно вище, ніж при традицій-
них схемах реалізації тих або інших соціальних проектів.
Це, у свою чергу, допомагає успішно здійснювати великі
інфраструктурні проекти, які інакше навряд чи могли бути
реалізовані в досяжному майбутньому. При цьому реал-
ізація проектів ДПП дозволяє знижувати фінансове на-
вантаження на платників податку і надає можливість до-
ведення коштів до кінцевих споживачів [2].

Практика фінансування масштабних інфраструктур-
них проектів свідчить про важливість участі банків та
небанківських фінансових установ у механізмі реалізації
концепції ДПП. При цьому банки можуть брати участь у
фінансування проектів ДПП, здійснювати оцінні проце-
дури та відбір проектів, надавати інші послуги, тобто
виступати безпосередніми учасниками проектів ДПП.
При цьому експертиза проектів повинна бути одним з
основних етапів системи оцінних процедур щодо відбо-
ру та ухвалення рішення про фінансування проектів
ДПП. Методичні аспекти оцінки ефективності проектів
ДПП повинні містити основні критерії ухвалення інвес-
тиційних рішень за проектом, рекомендації щодо вста-
новлення граничних значень для певних показників, їх
диференціації залежно від рівня соціальної значущості
проекту, умов його фінансування та інших факторів, а
також з урахуванням інтересів усіх його учасників.

Як відмічає Гриценко Л.Л., розроблення ефектив-
ного фінансового механізму ДПП сприятиме активізації
інвестиційної діяльності, фінансуванню інфраструктур-
них проектів, участі банків та небанківських фінансо-
вих установ у механізмі реалізації концепції ДПП, фор-
муванню єдиної державної політики у сфері правового
регулювання взаємодії державних і приватних партнерів
та основних принципів його реалізації в Україні. Це, у
свою чергу, забезпечить соціально-економічний та інно-
ваційний розвиток країни в довгостроковій перспективі,
що особливо важливо для реалізації стратегічних на-
ціональних пріоритетів України [1].

Для практичного запровадження основних форм
ДПП з метою залучення приватних інвестиційних ре-

сурсів для модернізації української економіки необхід-
не проведення цілеспрямованої послідовної державної
політики розвитку ДПП. Вона має бути спрямована на
формування сприятливого економічного та управлінсь-
кого середовища для розроблення й реалізації проектів
ДПП, а саме: удосконалення нормативно-правової бази
регулювання відносин ДПП; удосконалення інституцій-
ного забезпечення розвитку ДПП; підвищення гарантій
захисту інтересів державних та приватних партнерів
ДПП у процесі розроблення, затвердження та реалізації
проектів.

Методи та способи фінансування інвестиційних
проектів регіону виступають як способи залучення інве-
стиційних ресурсів з метою забезпечення фінансової ре-
алізованості проектів.

На нашу думку, в якості методів фінансування інве-
стиційних проектів можуть розглядатися наступні: са-
мофінансування; акціонування й інші форми частково-
го фінансування; кредитне фінансування; фінансуван-
ня місцевого, а також вищестоящих бюджетів; мішане
фінансування; проектне фінансування.

Існують різні погляди з питання про склад методів
фінансування інвестиційних проектів. Одне з основних
розбіжностей пов'язано з розумінням визначення "про-
ектне фінансування". Ми вважаємо, що дане визначен-
ня слід трактувати як цільове кредитування позичаль-
ника для реалізації інвестиційного проекту, при якому
забезпеченням платіжних зобов'язань є грошові пото-
ки, генеровані самим інвестиційним проектом, а також
активи, придбані в рамках реалізації даного проекту.

Джерела фінансування інвестиційних проектів пред-
ставляють собою грошові кошти, які використовують-
ся як інвестиційний ресурс. На наш погляд, їх поділити
можна на внутрішні (власний капітал) та зовнішні (залу-
чений і позиковий капітал).

Внутрішнє фінансування (самофінансування) забез-
печується за рахунок підприємства, який планує
здійснення інвестиційного проекту. Воно передбачає
використання власних коштів — статутного (акціонер-
ного) капіталу, а також потоку коштів, що формується
в ході діяльності підприємства, насамперед, чистого
прибутку. При цьому формування коштів, призначених
для реалізації інвестиційного проекту, має суворо цільо-
вий характер, що досягається, зокрема шляхом виділен-
ня самостійного бюджету інвестиційного проекту.

Самофінансування може бути використано тільки
для реалізації невеликих інвестиційних проектів. Капі-
таломісткі інвестиційні проекти, як правило, фінансу-
ються за рахунок не тільки внутрішніх, але і зовнішніх
джерел.

Зовнішнє фінансування передбачає використання
зовнішніх джерел: коштів фінансових інститутів, не-
фінансових компаній, населення, держави, іноземних
інвесторів, а також додаткових внесків грошових ре-
сурсів засновників підприємства. Воно здійснюється
шляхом мобілізації залучених (часткове фінансування)
і позикових (кредитне фінансування) коштів.

Реалізація будь-якого інвестиційного проекту пе-
редбачає обгрунтування стратегії фінансування, аналіз
альтернативних методів та джерел фінансування, ре-
тельну розробку схеми фінансування.

Прийнята схема фінансування забезпечує:
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— достатній обсяг інвестицій для реалізації інвес-
тиційного проекту в цілому і на кожному кроці розра-
хункового періоду;

— оптимізацію структури джерел фінансування
інвестицій, зниження капітальних витрат і ризику інвес-
тиційного проекту.

Акціонування (а також пайові та інші внески до ста-
тутного капіталу) передбачає часткове фінансування
інвестиційних проектів. Пайове фінансування інвести-
ційних проектів може здійснюватися в таких основних
формах:

— проведення додаткової емісії акцій діючого
підприємства, що є з організаційно-правововою фор-
мою акціонерним товариством, з метою фінансового
забезпечення реалізації інвестиційного проекту;

— залучення додаткових коштів (інвестиційних
внесків, вкладів, паїв) засновників діючого підприємства
для реалізації інвестиційного проекту;

— створення нового підприємства, призначеного
спеціально для реалізації інвестиційного проекту.

Бюджетне фінансування інвестиційних проектів про-
водиться, за допомогою фінансування в рамках цільо-
вих програм та фінансової підтримки. Воно передбачає
використання бюджетних коштів у таких основних фор-
мах: інвестицій у статутні капітали діючих або знову ство-
рених підприємств, бюджетних кредитів, надання га-
рантій та субсидій.

В Україні фінансування інвестиційних проектів в
рамках цільових програм пов'язано з державними інве-
стиційними програмами та регіональними цільовими
інвестиційними програмами.

Під проектним фінансуванням у міжнародній прак-
тиці розуміється фінансування інвестиційних проектів, що
характеризується особливим способом забезпечення
повернення вкладень, в основі якого лежать інвестиційні
якості самого проекту, ті доходи, які отримає створюва-
не або реструктуроване підприємство в майбутньому.
Специфічний механізм проектного фінансування вклю-
чає аналіз технічних та економічних характеристик інве-
стиційного проекту та оцінку пов'язаних з ним ризиків, а
базою повернення вкладених коштів є доходи проекту,
що залишаються після покриття всіх витрат.

Особливістю цієї форми фінансування є також мож-
ливість суміщення різних видів капіталу: банківського,
комерційного, державного, міжнародного. На відміну
від традиційної кредитної угоди може бути здійснено
розосередження ризику між учасниками інвестиційно-
го проекту.

Залежно від обсягу переданих приватному партне-
ру повноважень власності, інвестиційних зобов'язань
сторін, принципів поділу ризиків між партнерами, серед
моделей проектного фінансування можна виділити на-
ступні механізми:

1. Фінансування під майбутні поставки продукції.
2. ВОТ (build — operate — transfer ) будівництво —

експлуатація — передача.
3. ВООТ (built — own — operate — transfer ) будів-

ництво — володіння — експлуатація — передача.
4. BTO (Build, Transfer, Operate ) будівництво — пе-

редача — експлуатація.
5. BOO (Build, Own, Operate) будівництво — волод-

іння — експлуатація.

6. BOMT (Build, Operate, Maintain, Transfer) будів-
ництво — експлуатація — обслуговування — переда-
ча.

7. DBOOT (Design, Build, Own, Operate, Transfer)
проектування — будівництво — володіння — експлуа-
тація — передача.

8. DBFO (Design, Build, Finance, Operate) проекту-
вання — будівництво — фінансування — експлуатація.

З розглянутих класифікацій, можна зробити висно-
вок, що механізм ДПП багатогранний при його реалі-
зації. Для кожного об'єкта взаємовідносин між приват-
ним бізнесом і державою можна вибрати свою прийнят-
ну форму реалізації ДПП.

ВИСНОВКИ
Таким чином, запропонований механізм державно-

приватного партнерства з визначенням основних прин-
ципів (цілеспрямованості; фінансування в міру виконан-
ня робіт, послуг; дотримання фінансової дисципліни),
методів (самофінансування; акціонування; кредитне
фінансування; бюджетне фінансування; змішане фінан-
сування; проектне фінансування) та інструментів (кош-
ти бюджетів; кошти господарюючих суб'єктів, в т.ч. на
основі механізмів державно-приватного партнерства;
тарифна політика; ресурсна ефективність; інфраструк-
турні облігації; кошти інститутів розвитку; кредитні ре-
сурси комерційних вітчизняних та зарубіжних банків) є
сучасним і затребуваним інструментом залучення інве-
стицій, за допомогою якого можна забезпечити подо-
лання кризових явищ й вирішити багато нагальних со-
ціально-економічні проблеми регіонів.

Механізми ДПП стануть основою для рівноправних
відносин приватних та державних учасників довгостро-
кових інвестиційних проектів (ЖКГ, мости, дороги, пор-
ти тощо), дозволять ефективно розподілити ризики,
відповідальність, а також використовувати поєднання
переваг підприємницької ініціативи та державного кон-
тролю.
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