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Постановка проблеми. Термін «державно-приватне партнерство» є усталеним перекладом
з англійської мови «рublic-рrivate рartnership», що також можна перекласти як «публічноприватне партнерство». У відповідності до нових реалій ставка в сучасному управлінні робиться
не на конкуренцію, а на співпрацю як основу розвитку бізнесу. У зв’язку із цим саме моделі державно-приватного партнерства дозволяють об'єднати інвестиційну активність держави і приватного капіталу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій: Загальнотеоретичну та методологічну основу формування інституту ДПП становлять дослідження провідних зарубіжних та вітчизняних вчених
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таких, як Е. Сава, Х. Ван Хем, Ю. Копен`ян, В. Варнавський, Б. Данилишин, І. Запатріна, С. Грищенко, К. Павлюк, С. Павлюк і т. ін.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми: Взаємодія держави і приватного сектору шляхом формування партнерських відносин між ними ускладнюється недостатньою опрацьованістю теоретичних основ цієї взаємодії, поспішністю прийняття рішень щодо
реалізації проекту ДПП без докладного опрацювання теоретичної бази партнерства. Актуальність напрямку дослідження визначається об'єктивною необхідністю комплексного аналізу і теоретичного осмислення підходів до визначення сутності терміну «державно-приватне партнерство», що пов’язано, перш за все, з інтенсифікацією розвитку інституту ДПП в Україні
Мета статті: розгляд та узагальнення основних сучасних підходів до визначення терміну
«державно-приватне партнерство».
Виклад основного матеріалу: Існування великої кількості визначень державно-приватного
партнерства свідчить про неоднозначність сприйняття його сутності науковою спільнотою. За
результатами проведених нами досліджень причиною розходжень у визначеннях ДПП є не стільки проблеми термінологічного характеру, скільки протилежні уявлення щодо провідної ролі
партнерства у формуванні сучасних економічних відносин. Провідні зарубіжні дослідники підходять до розгляду цього питання наступним чином (табл. 1).
Таблиця 1
Трактування терміну «державно-приватне партнерство» закордонними вченими
Автор

Визначення

Характеристика визначення

Е. Сава
(США) [1]

ДПП - будь-яка угода, в якому державний і
приватний сектори економіки об'єднуються для
виробництва товарів і надання послуг. У відповідності із цим визначенням, під ДПП підходять
контракти, франшизи і гранти.

В даному трактуванні під ДПП розуміються будь-які взаємини державного і приватного секторів, що не дає
змоги охарактеризувати відмінні риси
ДПП як окремої економічної категорії.

Кляйн і
Тейсман [2]

Державно-приватне партнерство розглядається як стійка взаємодія державного і приватного секторів, під час якої розробляється спільний продукт і / або послуги, а ризики, витрати і
прибутки розподіляються.

Мета створення ДПП у вигляді
виробництва спільного продукту, в
процесі якого є розподіл ризиків та
витрат.

Х. Ван Хем і
Ю. Копен'ян
[3]

ДПП являє собою довгострокове співробітництво державного і приватного секторів, в
рамках якого вони спільно розробляють продукт або послуги, поділяють ризики, витрати і
ресурси, пов'язані з цими продуктами або послугами.

Автори наголошують на тривалості взаємовідносин партнерства задля досягнення спільної мети, вказують на специфіку інституційної взаємодії держави і приватного сектора
на основі державно-приватного партнерства

Варнавський
В. [4]

Державно-приватне партнерство – це інституціональний та організаційний альянс між
державою і бізнесом з метою реалізації національних та міжнародних, масштабних і локальних, але завжди суспільнозначущих проектів у
широкому спектрі сфер діяльності

Партнерство розглядається як
альянс, тобто припускається наявність як формальних, так і неформальних договірних зобов’язань

Джерело: узагальнено на основі [1-4]

Вищеописані визначення відзначають важливі для ДПП характеристики, такі як тривалість відносин держави і приватного сектора, поділ ризиків, обов'язків, витрат між партнерами, а також
визначення вигод кожної зі сторін партнерства. Інші автори відокремлюють фінансову складову
відносин, яка має місце при реалізації спільних проектів за допомогою ДПП. Подібні трактування
ДПП хоча і висловлюють основну ідею створення ДПП, але не передають відмінних особливос71
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тей застосування даного механізму, специфіку його формування. Оцінюючи значення наведених
вище підходів до визначення ДПП необхідно відзначити, що вони більш придатні для аналізу
цього явища в розвинених країнах, адже в країнах, в яких ринкова економіка знаходиться в стадії формування, ДПП має більш розширений перелік виконуваних функцій, оскільки воно призначено компенсувати недоліки ринку, будучи формою оптимізації виконання державою своїх
обов'язків перед суспільством.
Вітчизняними науковцями пропонуються різні підходи до визначення проблематики ДПП. У
табл. 2 представлено основні підходи до визначення змісту та сутності ДПП українських вчених,
що займаються вивченням цього питання.
Таблиця 2
Державно-приватне партнерство: основні підходи до визначення
Автори
Павлюк К. та
Павлюк С. [5]

Зміст поняття
під ДПП розуміють конструктивну взаємодію держави та приватного сектору,
громадянських інститутів в економічній, політичній, соціальній, гуманітарній та інших сферах суспільної діяльності

С. Грищенко [6]

визначає партнерство державного і приватного секторів, як таку форму співпраці між державними органами влади та світом бізнесу, що має на меті забезпечити фінансування, будівництво, відновлення, управління або утримання інфраструктури чи надання суспільних послуг

Запатріна І. В.,
Лебеда Т. В. [7]

ДПП являє собою інституціональний і організаційний альянс державної влади й
приватного бізнесу з метою реалізації суспільно значимих проектів у широкому
спектрі сфер діяльності - від розвитку стратегічно важливих галузей економіки до
надання суспільних послуг у масштабах усієї країни або окремих територій

Брайловський
І. А. [8]

ДПП є механізмом економічної політики держави, який дозволяє залучити позабюджетні джерела фінансування, а також інтелектуальні, технологічні, управлінські й інші ресурси приватного сектора до вирішення суспільно-важливих інвестиційних завдань

Джерело: узагальнено на основі [5-8 ]

Спільною рисою вищенаведених визначень є те, що всі вони розглядають ДПП як співробітництво держави та приватного сектору, наголошуючи як на особливій формі кооперації між приватним сектором та державою, так і інституціональності відносин, заснованих на формальних та
неформальних правилах, пропорційному розподілі коштів держави та приватного сектору задля
задоволення соціально-економічних інтересів.
Розглянуті підходи є узагальненими та взаємодоповнюють один одного. Однак, ДПП варто
розглядати не лише як форму залучення коштів приватного сектору, а як об’єднання переваг та
інтересів, розподіл можливих ризиків та відповідальності. Вважаємо, що більш доцільним є розгляд ДПП як системи співробітництва. Існуюче у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі
різноманіття підходів до формулювання дефініції поняття «державно-приватне партнерство» та,
як результат, досить істотна невизначеність змісту цього поняття є в значній мірі наслідком недостатньої його уніфікованості в міжнародних документах і недостатньо закріплені його дефініції
на належному рівні деталізації змісту в національному законодавстві країн. Комітет OECD із наукової та технологічної політики трактує ДПП як «будь-які офіційні відносини або домовленості
на фіксований / нескінченний період часу, між державними та приватними учасниками, в якому
обидві сторони взаємодіють у процесі прийняття рішення і співінвестують обмежені ресурси, такі
як гроші, персонал, обладнання та інформацію для досягнення конкретних цілей у певній галузі
науки, технології та інновацій [9]. В Законі України «Про державно-приватне партнерство» сказано, що ДПП – це «співробітництво між державою Україна, Автономною Республікою Крим, територіальними громадами в особі відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування (державними партнерами) та юридичними особами, крім державних та комуналь72
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них підприємств, або фізичними особами - підприємцями (приватними партнерами), що здійснюється на основі договору в порядку, встановленому цим Законом та іншими законодавчими
актами. Державно-приватне партнерство – це взаємодія центральних чи місцевих органів влади
та приватного сектора, заснована на довгостроковій угоді щодо постачання послуг, які традиційно надавались державними /комунальними підприємствами. [10]
Класичним визначенням із вищевказаних вважається трактування ДПП Світовим банком,
специфікою якого є визнання ДПП як інструменту компенсації недоліків ринкової системи. Спеціалісти провідних міжнародних організацій вважають, що в країнах, де ринкова система формується або знаходиться на етапі розвитку так званих «провалів» ринку значно більше, ніж в розвинених країнах.[11] Відповідно державно-приватне партнерство призначено виконувати функції, пов’язані із стимулюванням інноваційного розвитку, створенням інфраструктури, ефективним
використанням бюджетних коштів.
Отже, підбиваючи підсумок усього сказаного вище, важливо відзначити, що немає єдиного
визначення, а відповідно, розуміння ДПП - навіть в тих країнах, де воно з’явилось і розвивається
досить успішно - до сих пір не склалося. У зв'язку з цим можна говорити лише про ті чи інші підходи до визначення даного інституту суспільних відносин, зважаючи на ті умови об’єктивної реальності, за яких дане явище виникає в тій чи іншій країні.
У зв'язку з тим, що не існує єдиного трактування терміну «державно-приватне партнерство,
представляється доцільним відокремити його специфічні риси, за наявністю яких форми взаємодії бізнес-структур з органами державної влади можна кваліфікувати як ДПП:
• інституційність: державно-приватне партнерство передбачає офіційні довгострокові відносини між державою і приватними секторами / учасниками;
• уряд виступає в якості партнера;
• наявність спільних цілей і чітко визначеного державного інтересу;
• спільна участь у проектах;
• сторони державно-приватного партнерства мають розподіляти між собою витрати і ризики,
а також брати участь у використанні отриманих результатів.
Визначені ознаки дозволяють окреслити ДПП як інституціональну та організаційну систему
взаємодії держави та бізнесу, направлену на спільну участь во взаємовигідних проектах, заснованих на спільному використанні ресурсів, розподілі ризиків та доходів (рис.1).
Державно-приватне
партнерство

Система відносин держави і бізнесу, що використовуються в якості
інструмента економічного
та соціального розвитку

Це інституційний та
організаційний альянс
між державою і бізнесом з метою реалізації
суспільно
значущих
проектів і програм

Конкретні проекти, що
реалізуються державними органами та приватними компаніями

Рис. 1. Основні підходи до визначення державно-приватного партнерства
Джерело: узагальнено на основі [2; 4]

Висновки і пропозиції: Незважаючи на різницю визначення поняття державно-приватне
партнерство, вчені одностайно висловлюють думку, що державно-приватне партнерство є однією з найбільш ефективних форм співробітництва між публічним і приватним секторами. Дослідження ранніх форм взаємодії державного і приватного секторів економіки дає підґрунтя для
висновку, що в процесі відносин державно-приватного партнерства, з одного боку, концентрується ресурсна база реалізації спільних проектів, а з іншого боку, виникають суперечності сторін-учасників ДПП, що потребує певних механізмів їх розв’язання для ефективного досягнення
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ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
цілей. Таким чином, діалектика відносин між суспільним і приватним секторами економіки є основою логіко-історичного становлення й розвитку ДПП.
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