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and its Intensification under Conditions of the Development of Investment 

and Innovation Activity
The article specifies the essence of the concept of public-private partnership 
and justifies the importance of its intensification in the context of the develop-
ment of investment and innovation. The regulatory aspects of interpreting the 
content of this concept in the context of Ukrainian legislation are considered, 
and the domestic and foreign literature on these issues is analyzed. It is noted 
that public-private partnership in its content is a rather broad concept and 
covers various forms of cooperation between the public and private sector. 
Cooperation between public and private partners is carried out within the 
framework of various organizational and legal models. The subject of a public-
private partnership is the joint implementation of various activities (the scope 
of which is mainly limited by legislation of a country) on the basis of the divi-
sion of tasks and risks between public and private partners. It is concluded that 
the literature gives different interpretations of the concept of public-private 
partnership: as a system of state-business relations, as specific joint projects 
of public and private partners, as a form of cooperation, as an alliance, as a 
social institution, as a form of market interaction, as a special mechanism, etc. 
Different approaches to understanding the concept of public-private partner-
ship indicate various aspects of this phenomenon; therefore, it is complicated 
and not appropriate to reduce the interpretation of this concept to one sen-
tence. It is determined that, as concerns content and results, a public-private 
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Комарницкая А. Е. Сущность государственно-частного  
партнерства и его активизированиe в условиях развития 

инвестиционно-инновационной деятельности
В статье конкретизирована сущность понятия государственно-
частного партнерства, а также обоснована важность его акти-
визирования в условиях развития инвестиционно-инновационной 
деятельности. Рассмотрены нормативно-правовые аспекты трак-
товки содержания этого понятия с позиции украинского законода-
тельства, а также проанализирована отечественная и иностранная 
литература по такой тематике. Отмечено, что государственно-
частное партнерство по своему содержанию является довольно 
широким понятием и охватывает различные формы сотрудни-
чества государственного и частного сектора. Сотрудничество 
между государственным и частным партнером осуществляется 
в рамках различных организационно-правовых моделей. Предметом 
государственно-частного партнерства является совместная реали-
зация различных мероприятий (сфера которых в основном ограничена 
законодательством той или иной страны) на основе разделения за-
дач и рисков между государственным и частным партнерами. Сделан 
вывод о том, что в литературе понятие государственно-частного 
партнерства трактуется по-разному: как система отношений госу-
дарства и бизнеса, как конкретные проекты между государственны-
ми и частными партнерами, как форма сотрудничества, как альянс, 
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У статті конкретизовано сутність поняття державно-приватного партнерства, а також обґрунтовано важливість його активізування в умовах 
розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності. Розглянуто нормативно-правові аспекти трактування змісту цього поняття з позиції українського 
законодавства, а також проаналізовано вітчизняну й іноземну літературу за такою тематикою. Наголошено на тому, що державно-приватне 
партнерство за своїм змістом є доволі широким поняттям й охоплює різні форми співпраці державного та приватного сектора. Співпраця між 
державним і приватним партнером здійснюється в межах різних організаційно-правових моделей. Предметом державно-приватного партнерства 
є спільна реалізація різних заходів (сфера яких здебільшого обмежена законодавством тієї чи іншої країни) на засадах поділу завдань і ризиків між 
державним і приватним партнерами. Зроблено висновок про те, що у літературі поняття державно-приватного партнерства трактується по-
різному: як система відносин держави і бізнесу, як конкретні проекти між державними та приватними партнерами, як форма співробітництва, як 
альянс, як соціальний інститут, як форма ринкової взаємодії, як особливий механізм тощо. Різні підходи до розуміння поняття державно-приватного 
партнерства свідчать про різні аспекти цього явища, з огляду на що складно та й не доречно обмежувати це поняття його трактуванням в одно-
му реченні. Встановлено, що за своїм змістом і результатами державно-приватне партнерство має чимало спільного із класичними договорами на 
виконання певних робіт. Водночас відмінності полягають саме у контексті управління відповідними проектами та змісті угод між державним і при-
ватним партнером. Охарактеризовано межі понять «державний партнер» і «приватний партнер», що важливо з огляду на те, що ідентифікування 
цих партнерів забезпечує можливість виокремлення переліку суб’єктів, що можуть вступати у договірні відносини в межах державно-приватного 
партнерства. Розглянуто співвідношення понять «публічно-приватне партнерство» та «державно-приватне партнерство».
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В умовах обмеженості бюджетного фінансування 
для реалізації різних видів масштабних проектів органи 
державної влади різних рівнів вимушені активізувати свої 
зусилля щодо пошуку нових альтернативних механізмів 
залучення фінансових ресурсів. Однією з альтернатив при 
цьому може бути успішно апробована в багатьох країнах 
світу форма фінансування суспільно значущих проектів на 
засадах використання державно-приватного партнерства. 
У найбільш загальному вигляді таке партнерство перед-
бачає співпрацю органів державної влади та приватного 
сектора щодо реалізації спільних заходів, розподілу робіт 
і ризиків між партнерами під час реалізації конкретних 
проектів. Угоди державно-приватного партнерства ак-
тивно застосовуються в багатьох країнах Європи та світу, 
зокрема, у Великобританії, Іспанії, Франції, Німеччині, 
Польщі, Португалії тощо. Водночас в Україні цей вид парт-
нерства ще не набув належного рівня розвитку, що зумов-
лює необхідність його активізування в умовах розвитку 
інвестиційно-інноваційної діяльності. 

Поняття державно-приватного партнерства активно 
розглядається в межах теорії та практики. Зокрема, різні 
проблеми цієї сфери розглядають у своїх працях як вітчиз-
няні, так й іноземні науковці, а саме: Дж. Аббасі, О. Акіліна, 
Д. Амунц, А. Апаров, А. Баженов, М. Бусо, В. Варнавський, 
О. Головінов, М. Горожанкіна, С. Грищенко, І. Деменков,  
І. Дубок, Н. Жукова, М. Карпа, А. Козлов, А. Криволапова, 
Т. Кришталь, О. Кузьмін, Н. Куракова, Т. Матаєв, І. Мерз-
лов, В. Павлюк, О. Полякова, В. Пучков, Т. Савостенко,  
Я. Савченко, А. Стенгер, А. Яценко та ін. Цими й іншими ав-
торами розглянуто сутність поняття державно-приватного 
партнерства, виокремлено його види, моделі та форми, 
охарактеризовано його як інструмент управління змі-

нами в умовах сьогодення, розглянуто правові аспекти 
укладення угод між державним і приватним партнерами, 
розкрито проблему інтеграції інтересів сторін цього виду 
партнерства, висвітлено важелі впливу держави на роз-
виток державно-приватного партнерства тощо. Водночас 
проблема полягає в неоднозначності й різноспрямованості 
у розумінні сутності поняття державно-приватного парт-
нерства» з огляду на існування низки різних підходів до 
трактування його змісту. Також потребує подальшого роз-
витку обґрунтування важливості активізування цього виду 
партнерства в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної 
діяльності. 

Завданням дослідження є конкретизація сутності 
поняття державно-приватного партнерства, а також об-
ґрунтування важливості його активізування в умовах роз-
витку інвестиційно-інноваційної діяльності.

Перш за все, слід зауважити, що визначення поняття 
державно-приватного партнерства міститься в Законі Укра-
їни «Про державно-приватне партнерство» від 01.07.2010 
№ 2404-VI зі змінами та доповненнями. Відповідно до цьо-
го нормативно-правового акта «державно-приватне парт-
нерство – співробітництво між державою Україна, Авто-
номною Республікою Крим, територіальними громадами 
в особі відповідних державних органів та органів місцевого 
самоврядування (державними партнерами) та юридичними 
особами, крім державних та комунальних підприємств, або 
фізичними особами – підприємцями (приватними партне-
рами), що здійснюється на основі договору в порядку, вста-
новленому цим Законом та іншими законодавчими актами, 
та відповідає ознакам державно-приватного партнерства, 
визначеним цим Законом». В. Варнавський, А. Клименко 
та В. Корольов [1, с. 12] у широкому розумінні під цим по-

как социальный институт, как форма рыночного взаимодействия, 
как особый механизм и тому подобное. Различные подходы к пони-
манию понятия государственно-частного партнерства свидетель-
ствуют о различных аспектах этого явления, потому сложно и не 
уместно ограничивать это понятие его трактовкой в одном пред-
ложении. Установлено, что по своему содержанию и результатам 
государственно-частное партнерство имеет много общего с клас-
сическими договорами на выполнение определенных работ. В то же 
время различия заключаются именно в контексте управления соот-
ветствующими проектами и содержании соглашений между государ-
ственным и частным партнером. Охарактеризованы пределы поня-
тий «государственный партнер» и «частный партнер», что важно, 
учитывая то, что идентификация этих партнеров обеспечивает воз-
можность выделения перечня субъектов, которые могут вступать 
в договорные отношения в пределах государственно-частного пар-
тнерства. Рассмотрено соотношение понятий «публично-частное 
партнерство» и «государственно-частное партнерство».
Ключевые слова: государственный партнер, государственно-частное 
партнерство, орган государственной власти, партнерство, пред-
приятие, частный партнер.
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няттям розуміють «систему відносин держави та бізнесу, 
яка широко використовується як інструмент національ-
ного, міжнародного, регіонального, міського, муніципаль-
ного, економічного і соціального розвитку». Міжнародна 
фінансова корпорація державно-приватне партнерство 
трактує як «відносини, за допомогою яких приватний сек-
тор забезпечує суспільство інфраструктурними активами 
та інфраструктурними послугами, що традиційно нада-
ються державою» [2, с. 96]. С. Курбанов та М. Хамурадов 
[3, с. 17] державно-приватне партнерство трактують як 
«сукупність відносин публічного та приватного характеру, 
що виникають між державою і приватним бізнесом чи при-
ватним сектором на середньостроковій та довгостроковій 
основі з реалізації конкретних проектів шляхом залучення 
приватних інвестицій, які реалізуються на основі розподі-
лу повноважень, ризиків і відповідальності публічного та 
приватного партнера, що здійснюється шляхом укладення 
та виконання угоди про державно-приватне партнерство 
і прямих договорів, для розв’язання суспільно значущих 
завдань на взаємовигідних умовах».  

В Організації економічного співробітництва та роз-
витку (OECD) [4] державно-приватне партнерство розгля-
дають як «довгострокові партнерські договори між урядом 
та приватним партнером, на основі яких приватний парт-
нер надає та фінансує державні послуги, використовуючи 
основні засоби, та розподіляє відповідний ризик». З пози-
ції К. Павлюк та С. Павлюк [5, с. 11], державно-приватне 
партнерство – це «конструктивне співробітництво дер-
жави, суб’єктів підприємницької діяльності та громадян-
ських інститутів в економічній, політичній, соціальній, 
гуманітарній та інших сферах суспільної діяльності для 
реалізації суспільно значущих проектів на засадах пріори-
тетності інтересів держави, її політичної підтримки, кон-
солідації ресурсів сторін, ефективного розподілу ризиків 
між ними, рівноправності і прозорості відносин для забез-
печення поступального розвитку суспільства». А. Козлов 
[6] державно-приватне партнерство трактує у широкому 
розумінні як «інститут довгострокової стійкої легаль-
ної кооперації фінансово-інвестиційних, організаційно-
управлінських та інтелектуальних ресурсів органів дер-
жавної влади та приватного підприємництва для спільного 
розв’язання соціально значущих завдань». Своєю чергою, 
у вузькому значенні під цим поняттям автор розуміє «ме-
ханізм довгострокової взаємовигідної співпраці влади та 
підприємницьких структур, що полягає в інвестуванні при-
ватних фінансових ресурсів в об’єкти державної власності 
і подальшому спільному управлінні ними». 

І. Макаров [7, с. 24] акцентує увагу на тому, що, ви-
никаючи на стику державного та приватного секторів 
економіки і поєднуючи в собі їхні елементи, державно-
приватне партнерство «фактично є якісно новим явищем, 
яке можна розглядати як третій (поряд з державним та 
приватним) сектор економіки. В. Пучков [8, с. 289] у своїй 
праці зазначає, що державно-приватне партнерство – це 
«інституціональний та організаційний альянс між держа-
вою та бізнесом з метою реалізації суспільно значущих 
проектів у широкому спектрі сфер діяльності: від розвитку 
стратегічно важливих галузей промисловості і науково-
дослідницьких конструкторських робіт до забезпечення 
суспільних послуг». На думку О. Степанової [9, с. 170], 

державно-приватне партнерство – це «система відносин, 
за яких держава надає право компанії на будівництво чи/
або експлуатацію об’єктів інфраструктури, до яких, напри-
клад, можна віднести автомагістралі, тунелі, мости, на ви-
значений чи безтерміновий період». Н. Куракова [10, с. 5] 
зазначає, що державно-приватне партнерство – це «форма 
діяльності держави та приватного сектора з метою розви-
тку найбільш значущих об’єктів інфраструктури і забез-
печення якісними послугами суб’єктів господарювання та 
суспільства». 

З позиції Л. Тюличевої [11, с. 109], державно-при-
ватне партнерство становить «систему довгострокових 
відносин між державою та суб’єктами приватного сектору 
економіки з реалізації проектів щодо об’єднання ресурсів 
і розподілу доходів чи нематеріальних вигід, витрат і ри-
зиків під час реалізації проектів». О. Полякова [12, с. 318] 
державно-приватне партнерство трактує як «суспільний 
інститут, що включає сукупність формальних і неформаль-
них правил, у рамках яких з метою задоволення потреб 
суспільства здійснюється спільна діяльність державних 
органів влади і приватного сектора на основі набору аль-
тернатив поводження». Під цим поняттям Б. Сидиков [13, 
с. 62] розуміє «інституційний та організаційний альянс між 
державою та приватними компаніями, банками, фінансо-
вими організаціями й іншими інститутами в цілях реаліза-
ції суспільно значущих проектів». Д. Амунц [14, с. 16] трак-
тує державно-приватне партнерство як «сукупність форм 
середньо- та довгострокової взаємодії держави та бізнесу 
для розв’язання суспільно значущих завдань на взаємови-
гідних умовах». 

В аналітичній записці [15] державно-приватне парт-
нерство трактується як «рівноправне та взаємовигідне 
співробітництво між державою, територіальними громада-
ми (в особі відповідних органів державної влади чи місце-
вого самоврядування) та приватними інвесторами у межах 
реалізації проектів, спрямованих на вирішення важливих 
для території соціально-економічних проблем». Л. Сушко-
ва [16, с. 71] акцентує увагу на тому, що державно-приватне 
партнерство є процесом «створення взаємовигідних (комп-
ромісних) умов зі сторони держави і приватного сектора 
у формі інвестування, субсидування, квотування, привати-
зації чи інших договірних і позадоговірних зобов’язань». 
З позиції [17, с. 104], державно-приватне партнерство – це 
«залучення органами державної влади та місцевого само-
врядування компаній приватного сектора для виконання 
ними робіт з нового будівництва, реконструкції, модер-
нізації, технічного обслуговування, експлуатації об’єктів 
загальної інфраструктури і надання публічних послуг з ви-
користання таких об’єктів на умовах розподілу ризиків, 
компетенцій і відповідальності, визначених контрактом 
і сукупністю нормативних актів, що діють на момент його 
підписання».   

Таким чином, узагальнюючи, доцільно наголосити 
увагу на тому, що державно-приватне партнерство є до-
волі широким поняттям й охоплює різні форми співпраці 
державного та приватного сектора. Причому перший є за-
мовником певних робіт, а другий – їх виконавцем. Співп-
раця між цими сторонами здійснюється в межах різних 
організаційно-правових моделей. Предметом державно-
приватного партнерства є спільна реалізація різних заходів 
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(сфера яких здебільшого обмежена законодавством тієї чи 
іншої країни) на засадах поділу завдань і ризиків між дер-
жавним і приватним партнерами. 

Отож, з урахуванням вищенаведеного слід зауважи-
ти, що у літературі поняття державно-приватного парт-
нерства трактується по-різному: як система відносин 
держави і бізнесу, як конкретні проекти між державними 
та приватними партнерами, як форма співробітництва, 
як альянс, як соціальний інститут, як форма ринкової 
взаємодії, як особливий механізм тощо. Різні підходи до 
розуміння поняття державно-приватного партнерства 
свідчать про різні аспекти цього явища. Як слушно заува-
жує А. Казаков [18, с. 413], «однією з проблем, яка виникає 
під час наміру навести визначення державно-приватного 
партнерства, є доволі широкий спектр відносин, які потен-
ційно можуть підпадати під сферу державно-приватного 
партнерства». 

За своїм змістом і результатами державно-приватне 
партнерство має чимало спільного із класичними догово-
рами на виконання певних робіт. Водночас, відмінності 
полягають саме у контексті управління відповідними про-
ектами та змісті угод між державним і приватним партне-
ром. 

Розглядаючи проблему активізування державно-при- 
ватного партнерства в умовах розвитку інвестиційно-
інноваційної діяльності, слід чітко окреслити межі понять 
«державний партнер» і «приватний партнер». Це важливо 
з огляду на те, що ідентифікування цих партнерів забез-
печує можливість виокремлення переліку суб’єктів, що 
можуть вступати у договірні відносини в межах державно-
приватного партнерства. Згідно зі ст. 1 Закону України 
«Про державно-приватне партнерство» державним парт-
нером можуть виступати:

держава Україна; 
Автономна Республіка Крим; 
територіальні громади в особі відповідних орга- 
нів державної влади та органів місцевого само-
врядування.

Слід зверну увагу і на п. 5 ст. 1 Закону України «Про 
державно-приватне партнерство», згідно з яким коло дер-
жавного партнера розширюється за рахунок «державного 
підприємства, комунального підприємства, підприємства 
Автономної Республіки Крим або господарського това-
риства, 100 відсотків статутного капіталу якого належать 
державі, територіальній громаді чи Автономній Республіці 
Крим». Як слушно зауважує М. Карпа [2, с. 96], діяльність 
державного партнера «перебуває у площині забезпечення 
насамперед публічних інтересів, інтересів територіальних 
громад, вирішень державних питань і питань місцевого 
значення». 

Розглядаючи приватних партнерів у державно-при-
ватному партнерстві, слід наголосити, що їхній перелік 
може бути різноманітним й охоплювати, зокрема, підпри-
ємства різних організаційно-правових форм і напрямків 
діяльності. Причому, законодавець в Україні не обмежує 
кількості таких осіб, зазначаючи, що «на стороні приватно-
го партнера у договорі, що укладається в рамках державно-
приватного партнерства, можуть виступати декілька осіб, 
які відповідно до цього Закону можуть бути приватними 
партнерами» (п. 2 ст. 1). 

Загалом слід зробити висновок про те, що визна-
чальна ідея державно-приватного партнерства полягає 
в отриманні вигоди кожним з його учасників. Так, держава 
завдяки такому партнерству має можливість залучити ре-
сурси, досвід, вміння, знання та навики приватного секто-
ра доволі часто в умовах обмеженості власних фінансових 
ресурсів. Також держава звільняє бюджет від необхідності 
фінансування певних об’єктів інфраструктури, адресуючи 
це завдання приватному суб’єкту.  

Своєю чергою, для приватного партнера участь у ре-
алізації проектів може сприяти, наприклад, отриманню 
доступу до нових ринків збуту чи отриманню додаткового 
надходження капіталу. Не слід забувати і про те, що про-
екти державно-приватного партнерства спрямовані і на 
розв’язання нагальних проблем територіального утворен-
ня та забезпечення його подальшого економічного розви-
тку. Таке партнерство сприяє реалізації програм соціально-
економічних трансформацій з найменшими витратами 
та втратами для державного сектора. В аналізованому 
контексті Б. Сидиков [13, с. 63] вказує на те, що державно-
приватне партнерство дає змогу «залучити в державний 
сектор додатковий капітал, послабити бюджетні проблеми, 
перекласти на підприємницький сектор основну частину 
ризиків та одночасно зберегти об’єкти в державній влас-
ності». 

Розглядаючи термінологічний апарат за проблемою 
державно-приватного партнерства, слід зауважити, що це 
поняття перегукується із поняттям публічно-приватного 
партнерства, яке, зокрема, є основою багатьох нормативно-
правових актів іноземних органів державної влади. Резуль-
тати виконаних досліджень свідчать про те, що здебільшого 
у вітчизняній літературі такі поняття вживаються як сино-
німи, а науковці пояснюють таку мовну розбіжність різни-
ми варіантами перекладу англійського поняття «public-
privet partnership». Водночас у науковій літературі відомі 
і випадки трактування понять «державно-приватне парт-
нерство» та «публічно-приватне партнерство» як окремих 
понять, що істотно відрізняються між собою, що, як зазна-
чає І. Дубок [19, с. 141], «пов’язане з роллю та функціями 
держави у суспільстві». У цьому контексті С. Грищенко [20, 
с. 7] вказує на те, що поняття публічно-приватного парт-
нерства «найбільш точно відтворює й сутність відносин, 
оскільки як публічний партнер у зарубіжний практиці час-
то виступають не лише органи державної влади, а й органи 
місцевого самоврядування, потужні громадські організації 
та благодійні фонди». Своєю чергою, застосування понят-
тя «державно-приватного партнерства» свідчить про ак-
центування уваги в Україні на пріоритетній ролі держави 
як ініціатора проектів такого партнерства.   

В аналізованому контексті важливо наголосити на 
тому, що державно-приватне партнерство як форма вза-
ємодії державного та публічного секторів щораз частіше 
є предметом різних обговорень та дискусій, а також актив-
но застосовуються в багатьох країнах світу. Його механіз-
ми можуть успішно реалізовуватись у будь-яких сферах, 
де відбувається переплетіння приватних і державних ін-
тересів, причому, йдеться не лише про невеликі проекти,  
а й про величезні проекти інвестиційного характеру, що 
реалізуються десятками років. У будь-якому випадку рі-
шення щодо використання державно-приватного парт-
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нерства першочергово ухвалюється органом державної 
влади, який повинен обґрунтувати та розуміти доцільність 
такого кроку.

Сфера застосування проектів державно-приватного 
партнерства, як свідчить вивчення теорії і практики, є дово-
лі широкою. Участь підприємств у таких проектах відкри-
ває перед ними нові можливості, що особливо актуально 
в умовах євроінтеграційних процесів України. Важливим є 
те, що в межах такого партнерства владні повноваження та 
контролююча функція державного партнера відходять на 
другорядне місце, водночас держава в особі своїх уповно-
важених органів пріоритетно стає партнером приватного 
суб’єкта. У цьому контексті цікавою є думка С. Вострикова 
[21, с. 42], що, наприклад, державні закупівлі, які хоч і пе-
редбачають взаємодію державного та приватного суб’єкта, 
не належать до державно-приватного партнерства через 
те, що, перш за все, ґрунтуються на відносинах типу «за-
мовник – виконавець» (а не на партнерських відносинах). 
Б. Сидиков [13, с. 62] вказує на те, що в межах державно-
приватного партнерства не держава підключається до про-
ектів бізнесу, а, навпаки, держава запрошує бізнес взяти 
участь у реалізації суспільно значущих проектів». 

Активізування державно-приватного партнерства 
на сучасному етапі зумовлене, перш за все, можливістю 
залучення необхідного фінансування для реалізації різних 
проектів у будівництві, житлово-комунальному господар-
стві, транспорті, медицині, промисловості, туризмі, ре-
креації, освіті тощо. Кожен з таких проектів, як правило, 
здійснюється в межах державної політики, що й зумовлює 
потенційні напрямки державно-приватного партнерства 
у контексті активізування інвестиційно-інноваційної ді-
яльності. 

Висновки і перспективи подальших розвідок у цьо- 
му напрямку. Таким чином, будучи важливою передумо-
вою активізування інвестиційно-інноваційної діяльності, 
державно-приватне партнерство за своїм змістом є доволі 
широким поняттям, яке у зв’язку з цим трактується у лі-
тературі по-різному: як система відносин держави і бізне-
су, як конкретні проекти між державними та приватними 
партнерами, як форма співробітництва, як альянс, як со-
ціальний інститут, як форма ринкової взаємодії, як осо-
бливий механізм тощо. Різні підходи до розуміння сутності 
державно-приватного партнерства свідчать про різні ас-
пекти цього явища (про різні форми співпраці державного 
і приватного сектору), з огляду на що складно та й не до-
речно обмежувати це поняття його трактуванням в одному 
реченні. 

Перспективи подальших досліджень у цьому на-
прямку повинні полягати у виокремленні чинників впливу 
на активізування державно-приватного партнерства в умо-
вах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності.
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