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Мета статті полягає у теоретичному обґрунтуванні і методичному забезпеченні основ оцінки ефективності проектів державно-приватного 
партнерства. У результаті дослідження сформульовані теоретичні основи оцінки ефективності проектів державно-приватного партнерства 
на основі застосування моніторингу проекту та регулювання процесу його реалізації з позицій динаміки досягнення як загальних цілей проекту, 
так і виконання завдань за стадіями його реалізації, визначення їх відповідності інтересам кожного з партнерів на основі коригування параметрів 
партнерства, його умов, змін форм взаємодії, припинення партнерських відносин. Узагальнюючим показником досягнення проектом ефективності 
визначено рівень його відповідності умовам реалізації державою кінцевих цілей впровадженого партнерства тобто дотримання пріоритетів сус-
пільних цілей і політики, зокрема соціальної спрямованості.
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Вступ. Період кінця ХХ ст. і початку ХХІ ст. став 
етапом становлення ідеології державно-приватного парт-
нерства (ДПП) як інституційного втілення конструктив-
ної взаємодії бізнесу і структур державної влади. Сучасна 
практика реалізації проектів ДПП сягає понад 3 тис. ді-
ючих проектів, які в багатьох країнах світу перетворю-

ються на дієвий засіб протидії фінансово-економічним 
кризовим викликам у вирішенні соціально-економічних 
проблем [1]. Державно-приватне партнерство відображає 
тенденції залучення фінансових ресурсів і досвіду сучасно-
го менеджменту і технологій із приватного сектора у сферу 
діяльності держави. При значному розмаїтті форм такої 
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взаємодії, вони у результаті повинні забезпечити певну 
вигоду, позитивні ефекти для кожного з учасників пар-
тнерських відносин. Ці ефекти можуть набувати різних 
проявів для кожної зі сторін, мати різний вимір і втілення 
[2, с.  140 – 146].

Аналіз досліджень і публікацій. Теоретичні осно-
ви ДПП розроблені у працях таких зарубіжних авторів, 
як Б. Акітобі, Е. Аткінсон, В. Варнавський, М. Вілісов,  
Дж. Гелбрейт, А. Зельднер, С. Сільвестров, Дж. Стігліц,  
Й. Шумпетер  та ін. В Україні питання методології відносин 
державно-приватного партнерства досліджують В. Бодров, 
Б. Винницький, В. Геєць, Г. Задорожний, І. Запатріна, Г. Пи-
липенко, А. Пильтяй та ін.

Невирішені раніше частини загальної проблеми. 
Незважаючи на наявність значного досвіду осмислення 
теорії і практики ДПП багатьма науковцями, недостатньо 
дослідженою залишається проблема методичного забезпе-
чення підходів до оцінки рівня ефективності партнерської 
взаємодії, формування арсеналу об’єктивних критеріїв 
оцінки ефективності проектів ДПП.

Метою дослідження є обґрунтування теоретико-
методичних засад оцінки ефективності проектів ДПП 
у контексті врахування пріоритетів завдань і інтересів сто-
рін партнерської взаємодії з позицій динаміки досягнення 
як загальних цілей проекту, так і виконання завдань за ста-
діями його реалізації.

Основні результати дослідження. Основна пробле-
ма економіки – ефективність – може бути сформульована 
як процес оптимізації співвідношення «витрати-випуск», 
результати якого можна вартісно оцінити і кількісно вимі-
ряти [2, с. 140 – 146]. Ефективність – як результат, наслідок 
якоїсь дії – є складним явищем, що включає мету, резуль-
тат, витрати та умови діяльності [3, с. 403]. Оскільки у від-
носини ДПП об’єктивно включене суспільство-споживач 
результатів співпраці держави і бізнесу, то, вважаємо, до-
речно брати до уваги соціальну ефективність – ступінь від-
повідності результатів виробництва соціальним потребам, 
інтересам окремої людини. Соціальну ефективність слід 
розглядати ширше за економічну, адже вона включає ті 
явища і процеси, котрі стосуються соціального результату 
у вигляді забезпечення зайнятості населення, зростання 
його доходів, доступності суспільних благ, стану здоров’я, 
задоволення соціальних запитів, сприятливого довкілля, 
зростання тривалості життя, безпеки життя тощо. Очевид-
но, що соціальні ефекти, на відміну від економічних, доволі 
складно виміряти. У більшості випадків результат може 
бути якісним і взагалі не виражатися у кількісному вимірі. 
Найчастіше їх оцінюють за допомогою опосередкованих 
експертних оцінок, що не дозволяє об'єктивно визначити 
соціальний ефект та роль у ньому державно-приватного 
партнерства. 

Отже, оцінювання соціально-економічної ефектив-
ності взаємодії в межах ДПП ґрунтується на дослідженні 
сутності і визначенні характеристик двох компонентів: 
ефективності партнерства та особливостей оцінки такої 
ефективності. Категорія «ефективність» належить до по-
нять критеріальності – ключових у визначеннях управління 
різних систем. Забезпечення ефективності виступає одним 
з найважливіших завдань у розробках систем управління, 
до яких, безперечно, належить надання державою визна-

чених послуг населенню, управління об'єктами державної 
власності, сприяння розвитку інфраструктури завдяки 
реалізації відповідних інвестиційних проектів. Зрозуміло, 
усе вищезазначене потребує оптимального співвідношення 
витрат та досягнутих результатів.

Критеріальність як сутнісна вимога до результатив-
ного управління може мати різні форми прояву, адже і ре-
зультати, і витрати можуть характеризуватися складністю 
та багатовимірністю кількісних і якісних показників. Хоча, 
очевидно, коли оцінювання здійснюється у сфері фінансо-
вих розрахунків, то ефективність опосередковується чітки-
ми показниками рентабельності та чистого доходу. У той 
же час, залежно від сфери діяльності, постановки завдань 
і способів їх вирішення пропонується використання шир-
шого тлумачення критеріальності як інтегрального показ-
ника результативності і якості управління, а для окремих 
видів соціально-економічних, виробничо-технологічних 
і людино-машинних систем – народногосподарської, бю-
джетної, соціальної і функціональної ефективності та про-
дуктивності, працездатності, безпеки, живучості, надій-
ності тощо [4, с. 73 – 79].

Аналіз наукової літератури свідчить, що, незважа-
ючи на існування певної переваги критеріїв фінансово-
економічної ефективності, відсутній комплексний показ-
ник ефективності, який би враховував критерії не тільки 
матеріальної площини, а й нематеріальної. У контексті 
нашого дослідження це стосується ефективності взаємо-
дії державних і приватних структур. Сукупність специ-
фічних характеристик ДПП ускладнює оцінку ефектив-
ності таких відносин і спільних проектів у соціально-
економічній сфері. Це зумовлено різною природою кож-
ного з учасників партнерських відносин, умовами їх вза-
ємодії, ризиками, що супроводжують проект, тривалістю 
життєвого циклу проекту, що, врешті, вплине на показ-
ники кількісного і якісного виміру. Також припускаємо, 
у силу того, що держава, маючи у своєму розпорядженні 
значні економічні ресурси, розгалужений бюрократич-
ний апарат і, відповідно, розпорошену відповідальність 
чиновників, є менш витонченим учасником аналітичних 
оцінок ефективності управління взагалі та інвестиційних 
проектів, зокрема.

Значна тривалість реалізації проектів ДПП постійно 
вимагає оцінки їх ефективності та визначення шляхів під-
вищення якості результатів співпраці. Останнє пов’язане із 
вчасним завершенням проекту, неперевищенням заплано-
ваних витрат, доступністю результатів для кінцевого спо-
живача – населення. Вирішення проблеми ефективності 
не є одноразовим актом, характерним для якогось певного 
етапу проекту, наприклад, лише його підготовки чи про-
цесу реалізації. Важливим, видається, наявність такого 
механізму оцінки, який би упродовж усього періоду ДПП 
дозволив проводити регулярні розрахунки ефективності 
з урахуванням варіації різних параметрів (умови реалізації 
проекту, зміна учасників проекту, відхилення від очікува-
них значень, вплив зовнішніх і внутрішніх факторів, форс-
мажорні обставини) та альтернатив компенсації досягнен-
ня визначених цілей. До того ж слід враховувати різного 
роду соціальні аспекти та специфіку партнерських відно-
син держави і бізнесу порівняно з нормами традиційного 
договірного права. 
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Отже, вважаємо, що мова має йти про створення сво-
єрідного моніторингу ефективності, регулярного та адек-
ватного часу і умовам оцінки ефективності, та виявлення 
шляхів і способів її забезпечення на такому рівні, який би 
задовольняв сторони партнерства.

В останні роки проблема ефективності ДПП викли-
кає інтерес у дослідженнях світової професійної спільно-
ти. Так, у рамках ЄС вони представлені у вигляді розробки 
спеціалізованих стандартів оцінки. Традиційне поняття 
«оптимізація» (максимізація доходу, рентабельність тощо) 
трансформується в узагальнююче поняття «цінність парт-
нерства» (Value for Money), або VfM-аналіз [5; 6]. Методо-
логія проведення оцінки ефективності (VFM/performance 
audit methodologies) – це використовуваний набір методів 
для збору або аналізу даних, при якому зазвичай викорис-
товуються як кількісні, так і якісні методи роботи у різних 
поєднаннях [7].

Невипадковими є тенденції руху до таких, по суті, 
нестрогих оптимізаційних оцінок та використання якісних 
критеріїв інтегрального соціально-економічного характе-
ру. Це зумовлено тим, що державно-приватне партнерство, 
ґрунтуючись на принципах соціальної відповідальності 
і довіри, є ширшим за відомі стандарти оцінки критеріїв 

ефективності. Водночас, цілі ДПП відповідають нормам 
і положенням цивільно-правових відносин та конкретним 
механізмам реалізації, таким як концесія і підрядні відно-
сини, інвестиційні проекти і девелопмент, оренда і прива-
тизація тощо. Оцінювання ефективності управління у меж-
ах дії таких механізмів послуговується набутим досвідом 
і напрацьованими стандартами та реалізуються за допо-
могою управління проектами, бізнес-планування, оцінки 
нерухомості, інвестиційного аналізу тощо.

Виходячи із вищезазначеного, визначаючи ефек-
тивність ДПП, пропонуємо при підготовці, обґрунту-
ванні і проведенні розрахунків спиратися на міжнародні 
стандарти VfM-оцінки проектів партнерства з урахуван-
ням вітчизняних умов господарювання. При цьому орі-
єнтуватися більшою мірою слід на державу як ініціатора 
і найбільш зацікавлену сторону у партнерських відноси-
нах, котра має на меті якісне вирішення соціальних про-
блем у межах своєї компетентності і відповідальності, 
тобто своєчасне, доступне і якісне забезпечення насе-
лення послугами. У зв’язку із цим, вважаємо за доцільне 
окреслити низку ключових (маркерних) положень, що 
складають основу визначення ефективності (рис. 1). Роз-
криємо їх сутність.
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Рис. 1. Ключові (маркерні) положення, що складають основу визначення ефективності

Перше ‒ необхідність обов’язкової оцінки ефек-
тивності ДПП стосовно спільних програм і проектів. Це 
зумовлено тим, що з’являються нові стандарти оцінки 
ефективності проектів, набагато складніші за традиційні. 
Доказовість ефективності виступає об’єктивною складо-
вою процесу прийняття правильного рішення та вибору 
доцільної форми взаємодії ДПП. Протягом усієї тривалос-
ті партнерства – від підготовки до закінчення проекту – 
відповідальність за усі етапи має покладатися на державу, 
тому державним структурам необхідно активно впрова-
джувати наявні стандарти оцінки ефективності в техноло-
гію партнерства. У вітчизняних умовах господарювання це 
означає вивчення і освоєння стандартів шляхом розгор-
тання масштабних освітніх програм у системі державних 
органів влади та подальшого їх застосування чиновниками 
у практиці ДПП. Тобто слід напрацювати такі знання і до-
свід оцінювання, щоб вони були вбудованими у професійну 

діяльність представників влади, котрі несуть відповідаль-
ність за реалізацію ДПП. 

Друге ‒ необхідність використання єдиних принци-
пів вибору державою форми взаємодії у партнерському 
проекті. Вважаємо, що вибір проекту у формі державно-
приватного партнерства має відповідати таким прин-
ципам: принцип конкурентності; принцип доступності; 
принцип стабільності і стійкості реалізації проекту; прин-
цип економії трансакційних витрат; принцип захисту умов 
праці працівників державного сектора у процесі державно-
приватного партнерства.

Третє ‒ можливість підготовки і реалізації ДПП за 
альтернативними варіантами. Це означає альтернативність 
як при обґрунтуванні вибору типу взаємодії (партнерство, 
інвестиційний конкурс, пряма державна закупівля тощо), 
так і в межах уже обраної форми у тому випадку, коли обра-
ним виявився проект ДПП. У нормативних документах ЄС 



316 Проблеми економіки № 1, 2015

економічна теорія

наголошується, що не повинно бути ніякої упередженості 
або переваг на користь одного варіанту взаємодії чи одні-
єї схеми партнерського проекту. Вимоги альтернативності 
слід дотримуватися протягом усього процесу підготовки 
й реалізації проекту.

Четверте ‒ необхідність організаційної гнучкості 
у процесі реалізації ДПП-проекту. Сутнісно це означає на-
явність можливих змін параметрів взаємодії (аж до зміни 
партнера), котрі мають бути завчасно погоджені сторона-
ми партнерства відповідними умовами угоди, від початку 
роботи над проектом до його закінчення. 

П’яте ‒ необхідність урахування і розподілу ризиків 
у ДПП-проектах. Наявність цього обов’язкового положен-
ня спричинена тим, що дослідження переваг та недоліків 
ДПП засвідчує наявність критичних зауважень щодо парт-
нерства, які стосуються саме приховування реальної вар-
тості проектів за аргументацією значних ризиків. Тому до-
цільно акцентувати увагу на тих ризиках, які передаються 
учаснику із приватного сектора, і тих, які закріплюються за 
державою. Здебільшого останні належать до сфери врегу-
лювання земельно-майнових проблем та форс-мажорних 
ситуацій.

Доцільним є урахування ризиків зловживань обома 
сторонами партнерства, які могли б завдати шкоди пого-
дженим раніше показникам ДПП-проекту. Слід зазначити, 
що ці ризики здебільшого пов’язані з проблемою довіри 
учасників партнерських відносин. При цьому мова йде 
про ступінь довіри бізнесу до держави, оскільки остання, 
зважаючи на своє виключне положення у суспільній сис-
темі (концентрація законодавчих ініціатив та їх реалізація, 
прийняття рішень стосовно формування бюджетів тощо), 
є стороною, котра домінує у партнерських відносинах. До 
того ж поведінкові вектори влади можуть активно зміню-
ватися залежно від політичної кон’юнктури.

У тандемі довіри – держава – бізнес – саме бізнес 
слід вважати об’єктивнішою стороною партнерських від-
носин, оскільки він чітко дотримується ринкових законів 
господарювання. Зважаючи на те, що ринок є динамічною 
організацією, котра може демонструвати, щонайменше, 
стрибки цін та зміни у попиті і пропозиції, державі необ-
хідно відслідковувати ці явища, вміти прогнозувати їх та, 
використовуючи свій соціально-економічний потенціал, 
віднаходити можливі компенсації задля підтримки стабіль-
ності, доступності і якості надаваних населенню послуг.

Важливими для врахування і окреслення шляхів ні-
велювання негативного впливу ринкових факторів є не-
ринкові фактори ризику, до яких, на нашу думку, належать: 
стан навколишнього середовища, зміни у державній полі-
тиці стосовно виробництва і надання певних суспільних 
благ (освіта, охорона здоров’я) тощо. Чільне місце у цьому 
ряді належить довірі, котру розуміють як «очікування, яке 
виникає у членів співтовариства, з приводу того, що інші 
його члени будуть поводитися більш-менш передбачува-
но, чесно і з увагою до потреб оточуючих, погоджуючись 
з деякими спільними нормами» [8, с. 52]; як «відповідаль-
ність, чесність і передбачуваність у взаємовідносинах 
між економічними агентами» [9]. Трансформації довіри 
можуть погіршити показники ефективності проекту, по-
служити поштовхом для включення складного механізму 

зміни партнера, форми співпраці, врешті, до закриття про-
екту. Важко не погодитися з тезою, що «відносини довіри, 
які існують між людьми, значно полегшують координацію 
їхніх зусиль і сприяють взаємовигідному співробітництву; 
… відсутність довіри між людьми веде до загострення уся-
ких конфліктів … і, відповідно, перешкоджає ефективному 
співробітництву, необхідному для швидкого економічного 
зростання і стійкого суспільного розвитку» [9].

Шосте ‒ необхідність підвищення вимог до якості 
результатів партнерства, об’єктів виробничої і соціальної 
інфраструктури як результату партнерських відносин дер-
жави і бізнесу, що може зводитися до такого: комфортність 
у взаємодії державних службовців та їх клієнтів завдяки 
поліпшенню якості послуг, надаваних населенню; безпека 
використовуваних матеріалів, їх відповідність стандартам 
якості для нормального життєзабезпечення населення; 
комп'ютеризація сервісних служб адміністративних уста-
нов. Припускаємо, що подібні вимоги призведуть до під-
вищенні вартості проектів з будівництва інфраструктур-
них об’єктів та супроводжуватимуться неоднозначними 
оцінками фінансових і соціальних результатів. Проте саме 
ці тенденції є реальністю світової практики, тож їх слід 
обов’язково брати до уваги. Відповідно до цього і виникли 
нові підходи до оцінки ефективності типу VfМ-оцінки, де 
мінімізація витрат або максимізація доходів не є першо-
рядними факторами для вибору варіантів форм взаємодії 
суб’єктів господарювання і параметрів проекту.

Сьоме – необхідність розрахункової і програмно-
технічної бази для оцінки ефективності ДПП-проектів. Їх 
кількісний вимір вимагає використання конкретного роз-
рахункового інструментарію, вибір якого має здійснюва-
тися на основі оперування засобами табличного відобра-
ження й обробки даних (типу Excel) та інших програмних 
комплексах. У широкому розумінні це є цілеспрямованою 
адаптацією прийомів і програмно-технічних засобів аналі-
зу і бізнес-планування.

Оскільки партнерські проекти характеризуються 
тривалістю у часі, масштабністю обсягів виконуваних ро-
біт, ієрархічністю цілей і критеріїв управління, то для ви-
значення загальної ефективності проектів ДПП вважаємо 
за необхідне використання поглибленого, моніторингово-
го підходу. Моніторинг процесу ДПП-проектів і постійно-
го його регулювання є доцільним як з точки зору динаміки 
досягнення головних цілей партнерства, так і з позицій 
критеріїв ефективності проекту по стадіях його реалізації.

Зміст процесу оцінки ефективності проекту з вико-
ристанням моніторингу умов партнерства полягає у фраг-
ментації життєвого циклу проекту за стадіями, визначення 
відповідних до стадій проміжних цілей, попередньої оцін-
ки досягнутих результатів за їх відповідності цілям і умо-
вам проекту. За описаним алгоритмом нами пропонується 
увесь цикл реалізації проекту фрагментувати за такими 
стадіями і відповідними їм цілями:

1. Стадія підготовки проекту, що передбачає вибір та 
погодження попередніх умов партнерства з ура-
хуванням інтересів партнерів, можливих ризиків 
негативного впливу зовнішнього середовища, 
правил перегляду умов партнерства. Показником 
ефективності на цій стадії є погодження прогноз-
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них умов реалізації проекту, які визначають мож-
ливі відхилення запланованих показників у межах 
задоволення інтересів партнерів, їх ресурсних та 
функціональних можливостей нівелювати ризи-
ки, що виникають. 

2. Стадія будівництва має метою створення об’єкта 
партнерської угоди, оцінку результатів його функ-
ціонування з позицій задоволення запитів спожи-
вачів та очікуваних вигод партнерів, необхідності 
коригування попередніх умов. Показником ефек-
тивності на цій стадії є визнаний кожним партне-
ром ступінь відповідності отриманих вигод очі-
куваним результатам, дотримання встановлених 
меж відхилень.

3. Стадія експлуатаційного періоду пов’язана з ви-
значенням інструментів та методів коригуючого 
впливу на умови партнерства з метою забезпечен-
ня позитивної динаміки результатів партнерства, 
що досягається регулярною оцінкою рівня відпо-
відності отриманих результатів визначеним ці-
лям та вибором коригуючих рішень. Показником 

ефективності на цій стадії є динаміка відхилень 
отриманих результатів від очікуваних; вибір ін-
струментів коригування, зміна умов партнерства 
та його форми, що забезпечували б підсилення 
позитивного ефекту або нівелювали негативний. 

4. Стадія підготовки нового проекту передбачає змі-
ни в організації і структурі проекту, оптимізації 
співвідношення витрат та вигод. Показником 
ефективності на цій стадії є набутий досвід, роз-
рахунки, пропозиції щодо забезпечення обґрун-
тованого продовження експлуатації об’єкта, вдо-
сконалення схеми управління, модернізації, під-
готовки нових проектів.

Послідовність формування, контролю і коригувань 
умов партнерства й оцінок його ефективності за основни-
ми стадіями проекту наведена у табл. 1. 

Очевидно, що за тривалістю цих періодів превалює 
період експлуатації об'єкта партнерства, що закцентовує 
увагу засобів моніторингу на інформаційно-аналітичному 
і розрахунковому забезпеченні стадій саме цього періоду. 
Оскільки табл. 1. носить суто теоретичний характер, то ви-

Таблиця 1

Моніторинг умов партнерства й оцінок ефективності за основними стадіями проекту

Стадія підготовки  
партнерського проекту Стадія будівництва Стадія експлуатаційного 

періоду Постпроектний період

Умови партнерства

вибір та погодження:

умов партнерства з ураху- 
ванням інтересів учасників, 
прогнозу параметрів зо-
внішнього середовища, 
можливих ризиків, пози-
тивних та негативних фак-
торів впливу тощо;
правил перегляду умов  
партнерства, параметрів 
проекту, зміни форм вза-
ємодій і складу партнерів.

підсумки реалізації планів 
стадії будівництва:

досягнені показники  
об’єкта партнерства та від-
повідність послуг запитам 
споживачів;
аналіз відхилень від планів; 
рішення з коригування  
умов партнерства  
в т. ч. з урахуванням змін 
у прогнозах параметрів 
зовнішнього середовища, 
ризиків і факторів впливу 
змін інтересів учасників 
партнерства.

контроль і регулювання 
реалізації проекту в період 
експлуатації об’єкта партнер-
ства:

оцінка динаміки показ- 
ників проекту, регулярна 
оцінка рівня досягнення 
цілей партнерства;
коригуючі рішення в рам- 
ках угоди про партнерство 
з урахуванням поточних 
змін зовнішнього серед-
овища проекту, позиції 
учасників тощо;
можливі варіанти зміни  
форм взаємодій і/або парт-
нерів.

підготовка нового проекту:

обґрунтування форм і умов  
продовження експлуатації 
або модернізації об’єкта 
партнерства (форм вза-
ємодій, схеми управління, 
обсягів і структури витрат 
та доходів для залучених 
приватних структур тощо).

Ефективність проекту (моніторинг ефективності)

попередня оцінка:

варіантні розрахунки оці- 
нок ефективності для учас-
ників проекту (для стадій 
будівництва і експлуатації) 
за погодженими параме-
трами проекту і з урахуван-
ням прогнозів зовнішнього 
середовища;
встановлення меж можли- 
вих змін умов партнерства.

проміжна оцінка:

аналіз досягнутих резуль- 
татів на стадії будівництва;
варіантні оцінки очікуваної  
ефективності на стадії екс-
плуатації (з урахуванням 
коригувань за підсумками 
стадії будівництва);
встановлення меж можли- 
вих відхилень та засобів їх 
дотримання.

регулярні оцінки (в діалозі):

аналіз поточних результа- 
тів та досягнутих показни-
ків ефективності;
визначення причин від- 
хилень від очікуваних 
показників ефективності, 
факторів впливу, шляхів 
і варіантів коригування 
за умов досягнення мети 
партнерства і з ураху-
ванням можливих змін у 
формах взаємодії та складу 
партнерів.

оцінка нового проекту:

аналіз досягнутих резуль- 
татів в частині ефектив-
ності;
варіантні оцінки для  
постпроектного періоду, 
підготовка пропозицій з 
організації робіт у постпро-
ектний період.
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значення реальних даних і їх критичних значень для при-
йняття управлінських рішень з відповідними їм алгорит-
мами інструментальних важелів виступає завданням на-
ступних етапів моніторингу та регулювання ефективності 
ДПП-проектів.

З огляду на кількість підготовлених і реалізованих 
проектів, запропоноване визначення і регулювання ефек-
тивності ДПП дозволить державному власникові вико-
ристовувати узагальнений досвід взаємодії з приватним 
бізнесом, удосконалювати систему моніторингу стану 
і динаміки партнерських відносин. До системи моніто-
рингу можливе включення також інших ознак, наприклад, 
соціально-культурного характеру.

Висновок. Отже, зроблений нами наголос на винят-
ковій ініціативній ролі держави у партнерстві, її управлін-
ській функції засвідчує, що переважальним показником 
досягнення ДПП-проектом ефективності є відповідність 
його значень умовам реалізації державою кінцевих цілей 
партнерства, тобто, по суті, це є дотриманням пріорите-
тів загальнодержавних цілей і політики, підпорядкованої 
суспільним інтересам. Визначення ефективності має ба-
зуватися на таких положеннях: обов’язкова оцінка ефек-
тивності ДПП стосовно спільних програм і проектів; ви-
користання єдиних принципів вибору державою форми 
взаємодії у партнерському проекті; підготовка і реаліза-
ція ДПП за альтернативними варіантами; організаційна 
гнучкість у процесі реалізації ДПП-проекту; урахування і 
розподіл ризиків у ДПП-проектах; підвищення вимог до 
якості результатів партнерства; наявність розрахункової і 
програмно-технічної бази для оцінки ефективності ДПП-
проектів.

Вирішення проблеми розвитку партнерства пов'я-
зують зі створенням системи стандартів. Цей підхід розши-
рює традиційні підходи і вимагає модифікації інструментів 
оцінки ефективності ДПП-проектів у напрямі регулярного 
й різноманітного аналітичного діалогу користувача з боку 
держзамовника, пошуку й оцінки можливих рішень у вза-
ємодії із приватним сектором, включаючи коригування па-
раметрів і умов партнерства аж до зміни форм взаємодії та 
закриття проекту.

У зв’язку з цим нагальним є завдання створення сис-
теми моніторингу, що діє протягом усього довготривалого 
життєвого циклу партнерського проекту: від його підго-
товки до завершення. Регулярна й активна оцінка ефек-
тивності у результаті дозволить виявити шляхів її забезпе-
чення на тому рівні, що задовольняє кожного з учасників 
партнерства – державу і бізнес.
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