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Комарницька Г. О. Концептуальні основи активізування державно-приватного партнерства в умовах розвитку 
інвестиційно-інноваційної діяльності

У статті розроблено концепцію активізування державно-приватного партнерства в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності на 
засадах ідентифікування принципів такого активізування, умов його здійснення, інструментарію, ресурсного забезпечення, напрямків аналізу-
вання, суб’єктів й аналітичної підсистеми активізування на загальнодержавному, регіональному та муніципальному рівнях, що дає змогу спрямо-
вувати всі види робіт на розвиток людського капіталу громади у стратегічному і тактичному вимірах. Виокремлено особливості активізування 
державно-приватного партнерства в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності у стратегічному і тактичному вимірах. Наведено 
стратегічні та тактичні рішення щодо такого активізування. Представлено узагальнену модель впливу стратегії на розвиток державно-при-
ватного партнерства, що інтегрує процеси, структуру проектів, інструментарій та культуру, а також відображає зв’язок між вибором сфер 
активізування, оцінюванням його стану та стимулювання партнерів у цьому напрямку. Виокремлено низку визначальних умов активізування 
державно-приватного партнерства на кожному з рівнів: загальнодержавному, регіональному та муніципальному. В аналізованому контексті 
державно-приватне партнерство запропоновано розглядати з позиції динамічного процесу інфраструктурного вдосконалення загальнодержав-
ної, регіональної чи муніципальної системи, що дає змогу покращити кількісні та якісні її параметри і тим самим підвищити рівень задоволення 
індивідуальних і колективних потреб населення. Перспективи подальших досліджень у цьому напрямку повинні полягати в конкретизації окремих 
елементів концептуальної моделі активізування державно-приватного партнерства в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності.
Ключові слова: державний партнер, державно-приватне партнерство, орган державної влади, партнерство, підприємство, приватний партнер.
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Комарницкая А. Е. Концептуальные основы активизирования  
государственно-частного партнерства в условиях развития  

инвестиционно-инновационной деятельности
В статье разработана концепция активизирования государственно-
частного партнерства в условиях развития инвестиционно-иннова-
ционной деятельности на основе идентификации принципов такого 
активизирования, условий его осуществления, инструментария, 
ресурсного обеспечения, направлений анализа, субъектов и анали-
тической подсистемы активизирования на общегосударственном, 
региональном и муниципальном уровнях, что позволяет направлять 
все виды работ на развитие человеческого капитала общества в 
стратегическом и тактическом измерениях. Выделены особенности 
активизирования государственно-частного партнерства в условиях 
развития инвестиционно-инновационной деятельности в страте-
гическом и тактическом измерениях. Приведены стратегические и 
тактические решения по такому активизированию. Представлена 
обобщенная модель влияния стратегии на развитие государственно-
частного партнерства, которая интегрирует процессы, структуру 
проектов, инструментарий и культуру, а также отражает связь 
между выбором сфер активизирования, оценкой его состояния и сти-
мулированием партнеров в этом направлении. Выделен ряд основных 
условий активизирования государственно-частного партнерства на 
каждом из уровней: общегосударственном, региональном и муници-
пальном. В рассматриваемом контексте государственно-частное 
партнерство предложено рассматривать с позиции динамическо-
го процесса инфраструктурного совершенствования общегосудар-
ственной, региональной или муниципальной системы, что позволяет 
улучшить количественные и качественные её параметры и тем са-
мым повысить уровень удовлетворения индивидуальных и коллектив-
ных потребностей населения. Перспективы дальнейших исследований 
в этом направлении должны заключаться в конкретизации отдель-
ных элементов концептуальной модели активизирования государ-
ственно-частного партнерства в условиях развития инвестиционно-
инновационной деятельности.

UDC 334.7
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Komarnytska H. O. The Conceptual Bases for Activating  
Public-Private Partnership in the Context  

of Development of Investment and Innovation
The article develops the conception of activating public-private partnership of 
in the context of development of investment and innovation activities by iden-
tifying the principles of such activation, the conditions for its implementa-
tion, instrumentarium, resource provision, directions of analysis, subjects and 
analytical subsystem of activation at the national, regional and municipal 
levels, which allows that all kinds of work be directed towards development 
of the human capital of society in the strategic and tactical dimensions. The 
features of activation of public-private partnership in the context of develop-
ment of investment and innovation activities in strategic and tactical dimen-
sions are allocated. Strategic and tactical decisions as to such activation are 
provided. A generalized model of influence of the strategy on the develop-
ment of public-private partnerships is presented, which integrates processes, 
structure of projects, instrumentarium and culture, and reflects the relation-
ship between the choice of spheres of activation, evaluation of its status and 
motivation of partners in this direction. A number of basic conditions for the 
activation of public-private partnership at each level are allocated: the State, 
regional and municipal. In the considered context, public-private partnerships 
are proposed to be viewed from the viewpoint of a dynamic process of infra-
structure improvement of the national, regional or municipal system, which 
allows to improve quantitative and qualitative parameters and thus improve 
the level of satisfaction of the individual and collective needs of the popula-
tion. Prospects for further research in this direction should be contained in 
concrete definition of the single elements of the conceptual model of activat-
ing public-private partnerships in the context of development of investment 
and innovation activities.
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Побудова дієвої системи активізування дер-
жавно-приватного партнерства в умовах роз-
витку інвестиційно-інноваційної діяльності 

передбачає необхідність урахування базової логіки 
відповідних процесів та елементів. Усі вони мають 
бути пов’язаними на стратегічному і тактичному рів-
нях. Якщо ще донедавна будь-які ініціативи активної 
співпраці держави та бізнесу в реалізації суспільно 
значущих проектів державного значення у формі дер-
жавно-приватного партнерства мали швидше епізо-
дичний характер і вважалися більшою мірою сміли-
вою ініціативою, то сьогодні це нормальна практика 
взаємодії державного та приватного партнерів. Вод-
ночас чимало аспектів такої співпраці потребують 
систематизації у формі побудови відповідної концеп-
туальної моделі, що свідчить про актуальність обра-
ної тематики дослідження. 

Поняття державно-приватного партнерства та 
різні його аспекти розглядають у своїх працях як ві-
тчизняні, 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. Гри-
щенко, І. Деменков, І. Дубок, Н. Жукова, М. Карпа,  
А. Козлов, А. Криволапова, Т. Кришталь, О. Кузь-
мін, Н. Куракова, Т. Матаєв, І. Мерзлов, В. Павлюк,  
О. Полякова, В. Пучков, Т. Савостенко, Я. Савченко, 
А. Стенгер, А. Яценко та ін. Цими та іншими авторами 
розглянуто сутність поняття державно-приватного 
партнерства, виокремлено його види, моделі та фор-
ми, охарактеризовано його як інструмент управлін-
ня змінами 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 розвиток державно-приватного 
партнерства тощо. Водночас проблема полягає в не-
системності й некомплексності розгляду державно-
приватного партнерства, що не дає змоги сформувати 
напрямок подальших дій з його активізування в умо-
вах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності. 

Метою статті є розвиток концептуальних поло-
жень активізування державно-приватного партнер-
ства в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної 
діяльності.

Державна підтримка державно-приватного парт-
нерства повинна здійснюватися на всіх рівнях дер-

жавної влади: загальнодержавному, регіональному 
та муніципальному. Як слушно зауважує в цьому кон-
тексті І. Ю. Мерзлов [1, с. 16], на загальнодержавно-
му рівні повинна розроблятися загальна норматив-
но-правова база такого партнерства та визначатися 
стратегія його розвитку. Своєю чергою, на регіональ-
ному та муніципальному рівнях слід застосовува-
ти «конкретні інструменти та механізми підтримки 
зниження ризиків у проектах державно-приватного 
партнерства». 

Істотне розширення сфери розв’язання проблем 
органів державної влади останніми роками неминуче 
призводить до збільшення видаткової статті бюдже-
тів на такі цілі. Отже, слід констатувати непропорцій-
ність збільшення потреб громад і відповідних фінан-
сових можливостей органів державної влади. Пробле-
ма актуалізується в умовах щораз більшої складності 
залучення необхідних обсягів фінансування шляхом 
використання кредитів. Орган державної влади не-
залежно від його рівня за цих умов вимушений шука-
ти нові, більш еластичні підходи до реалізації потреб 
своїх мешканців, чим фактично і може бути в багатьох 
випадках державно-приватне партнерство. 

Як відомо з теорії та практики, одна з ключових 
переваг органів державної влади від реалізації 
заходів державно-приватного партнерства – 

вища ефективність державних видатків. Очевидно, 
що говорити про певний рівень ефективності в цьому 
випадку можна лише тоді, коли виконані відповідні 
розрахунки. В аналізованому контексті слід наголо-
сити на необхідності врахування багатьох фінансових 
аспектів реалізації проектів державно-приватного 
партнерства. Насамперед, уже на попередньому ета-
пі, ухвалюючи рішення про доцільність застосування 
моделі державно-приватного партнерства, орган дер-
жавної влади повинен порівняти варіанти розв’язання 
проблеми власними силами (за рахунок власних ко-
штів) та шляхом залучення приватного партнера. При 
цьому має бути врахованою, перш за все, повна вар-
тість реалізації проектів у кожному випадку. 

Досвід реалізації проектів державно-приват-
ного партнерства свідчить і про те, що нерідко по-
чаткова вартість такого проекту може бути більшою, 
ніж у випадку використання традиційних механізмів 
реалізації інвестиційних проектів. Водночас загальна 
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економічна ефективність все ж може бути вищою, що 
пов’язано з можливістю отримання в перспективі до-
даткових надходжень у бюджет державного партне-
ра чи зменшення видатків бюджету. Це відбувається 
тоді, коли, наприклад, очікується продаж майна за 
вищою ціною через його кращу інвестиційну при-
вабливість (у випадку, коли б проект реалізовувався 
власними силами громади, кількість потенційних 
приміщень для продажу може бути, наприклад, мен-
шою чи менш привабливою для покупців з позиції 
якості, локації тощо) або в результаті реалізації про-
екту державного-приватного партнерства у сфері 
охорони здоров’я, коли надалі орган державної влади 
істотно економитиме кошти на опалення приміщень.

В аналізованому контексті слід зауважити, що 
активізування державно-приватного партнер-
ства в умовах розвитку інвестиційно-інновацій-

ної діяльно сті може здійснюватися на різних рівнях: 
загальнодержавному, регіональному чи муніципаль-
ному (рис. 1). 

Це означає, що на будь-якому з цих рівнів мо-
жуть між собою взаємодіяти державний і приватний 
партнери в межах формули державно-приватного 
партнерства. 

Доцільно наголосити і на тому, що активізуван-
ня державно-приватного партнерства в умовах роз-
витку інвестиційно-інноваційної діяльності може 
мати як стратегічний, так і тактичний виміри. Зо-
крема, на стратегічному рівні в цьому контексті слід 
у довгостроковій перспективі насамперед розуміти 
конкретний кінцевий стан та очікуваний результат 
цього виду партнерства між державним і приватним 
суб’єктами та, залежно від цього, реалізовувати кон-
кретні заходи, застосовувати адекватний інструмен-
тарій, впроваджувати відповідні механізми тощо [2; 
3]. Результативність стратегічного рівня активізуван-
ня державно-приватного партнерства багато в чому 
визначається не лише наявністю об’єктивного та до-
статнього інформаційного забезпечення, а й профе-
сійною компетентністю відповідних посадових осіб 
на кожному з рівнів (загальнодержавному, регіональ-
ному чи муніципальному). 

Сфера стратегічних рішень щодо активізування 
державно-приватного партнерства є доволі широкою 
і включає, зокрема [4–6]:
 установлення пріоритетності розподілу ре-

сурсів активізування;
 визначення й якнайкраще використання 

сильних рис державно-приватного партнер-
ства на кожному з рівнів;

 ідентифікація можливостей активізування 
державно-приватного партнерства;

 мінімізація негативних наслідків слабких місць 
і загроз державно-приватного партнерства;

 вибір ключових суб’єктів – партнерів активі-
зування;

 визначення напрямків розвитку потенціалу 
активізування;

 виокремлення стратегічно важливих бізнес-
процесів державно-приватного партнерства 
тощо. 

Вивчення теорії та практики дає змогу зробити 
висновок про те, що стратегічний рівень активізуван-
ня державно-приватного партнерства повинен мати 
системний характер, що сприятиме формуванню 
адекватних реаліям сьогодення цілей, визначенню ре-
альних стратегічних проблем, формуванню завдань, 
пошуку способів досягнення цілей тощо [7, с. 432; 8, с. 
53]. Така системність сприятиме усуненню проблеми 
розбалансованості довгострокових і короткостроко-
вих цілей активізування, а також допомагатиме здій-
снювати стратегічне вирівнювання функціонального 
управління процесами активізування. 

Чітко ідентифікуючи стратегічний рівень ак-
тивізування державно-приватного партнерства, 
суб’єкти на відповідному рівні отримують реальні 
передумови розуміння шляхів досягнення встановле-
них стратегічних цілей у цьому напрямку і тим самим 
позитивного впливу такого виду партнерства на люд-
ський капітал держави загалом, регіону чи територі-
альної громади. Належним чином формалізована та 
представлена громадськості стратегія активізування 
державно-приватного партнерства посилює довіру 
до реалізації ініціатив у цьому напрямку та підвищує 
його привабливість з боку потенційних суб’єктів. 

Стратегічність активізування державно-при-
ватного партнерства зумовлює необхідність 
цілеспрямованої діяльності всіх зацікавлених 

суб’єктів, що в умовах України доволі часто є склад-
ним завданням з огляду на високу динамічність полі-
тичної ситуації в країні. Органи влади на відповідно-
му рівні повинні бачити чітку перспективу розвитку 
цього виду партнерства й розуміти найбільш про-
блемні в цьому контексті ділянки. 

Тактичний рівень активізування державно-при-
ватного партнерства передбачає, між іншим, такі 
основні дії [9–12]:
 формування й застосування процесів та про-

цедур активізування;
 ухвалення та реалізацію управлінських рі-

шень для кожного з процесів активізування;
 формування й використання системи моніто-

рингу ефективності активізування з виокрем-
ленням відповідних показників, критеріїв, ме-
тодів, прогнозів тощо. 

Активізування державно-приватного партнер-
ства на будь-якому з рівнів (загальнодержавному, ре-
гіональному чи муніципальному) повинно здійсню-
ватися насамперед з урахуванням стратегії розвитку 
державного партнера та пріоритетів у його діяльно-
сті (рис. 2). Це надалі визначатиме структуру проектів 
такого партнерства, відповідні процеси, інструмента-
рій та культуру. 
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Структура проектів Процеси 

Культура Інструментарій 

Активізування Вибір сфер

Оцінювання 
стану

Стимулювання
партнерів

Стратегія розвитку 
державно-приватного 

партнерства

Рис. 2. Узагальнена модель впливу стратегії на розвиток державно-приватного партнерства
Джерело: авторська розробка.

Інструментарій активізування державно-приват-
ного партнерства, як свідчить іноземний досвід, 
повинен передбачати можливість широкого прак-

тичного застування фахового інвестиційно-іннова-
ційного консультування стейкхолдерів на предмет 
такого партнерства. Спектр цього консультування 
може, як приклад, охоплювати сфери залучення небю-
джетних інструментів фінансування проектів держав-
но-приватного партнерства, розроблення необхідної 
документації, управління контрактами, проведення 
експертизи на предмет ефективності проектів тощо. 

Державно-приватне партнерство дає змогу дер-
жавному сектору реалізовувати нові завдання, спри-
чинені новими викликами сьогодення (навіть часто 
– доволі нетиповими для тієї чи іншої країни). У цьо-
му контексті спектр можливостей державно-приват-
ного партнерства є вельми широким: починаючи від 
розв’язання проблем дошкільної освіти та завершую-
чи впровадженням послуг електронного врядування. 
У кожній з таких відносно нових сфер може здійсню-
ватися інтервенція приватного капіталу з огляду на 
те, що за кожних обставин приватний партнер мати-
ме свої економічні інтереси, «вливаючи» свій капітал, 
пропонуючи конкурентніші механізми управління 
фінансовими ресурсами, застосовуючи нові та дієві-
ші механізми розв’язання наявних проблем.

Враховуючи практичний досвід, доцільно ви-
окремити низку визначальних умов активізування 
державно-приватного партнерства на кожному з рів-
нів, а саме:
 об’єднання зусиль і чітке координування дій 

усіма стейкхолдерами партнерства – органа-

ми державної влади, органами місцевого са-
моврядування, бізнесом, громадськими орга-
нізаціями тощо;

 розуміння та практична реалізація принципів 
активізування державно-приватного парт-
нерства;

 сформованість і мотиваційний характер нор-
мативно-правової бази активізування;

 здатність виявляти найбільш актуальні сфе-
ри реалізації проектів державно-приватного 
партнерства.

Під час активізування державно-приватно-
го партнерства як на стратегічному, так і на 
тактичному рівнях доцільно розглядати всі 

його аспекти: економічний, соціальний, екологічний, 
інформаційний тощо. Причому ключове призначення 
усіх дій у процесі активізування – забезпечення по-
зитивного впливу на людський капітал. Саме держав-
но-приватне партнерство повинно підвищувати по-
тенціал держави загалом, регіону чи територіальної 
громади з метою якнайкращого задоволення потреб 
населення та підвищення рівня його благополуччя. 
Таке партнерство дає змогу сконцентрувати зусил-
ля на максимально ефективному використанні на-
явних ресурсів та залученні нових для покращення 
соціально-економічного становища та формування 
передумов для стійкого та довгострокового розви-
тку. В аналізованому контексті державно-приватне 
партнерство можна розглядати з позиції динамічного 
процесу інфраструктурного вдосконалення загально-
державної, регіональної чи муніципальної системи, 



58

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	М
ЕХ

АН
ІЗ

М
И

 Р
ЕГ

УЛ
Ю

ВА
Н

Н
Я 

ЕК
О

Н
О

М
ІК

И

БІЗНЕСІНФОРМ № 8 ’2019
www.business-inform.net

що дає змогу покращити кількісні та якісні її параме-
три і тим самим підвищити рівень задоволення інди-
відуальних і колективних потреб населення. 

ВИСНОВКИ
Таким чином, розроблено концепцію активізу-

вання державно-приватного партнерства в умовах 
розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності на 
засадах ідентифікації принципів такого активізуван-
ня, умов його здійснення, інструментарію, ресурсно-
го забезпечення, напрямків аналізування, суб’єктів  
й аналітичної підсистеми активізування на загаль-
нодержавному, регіональному та муніципальному 
рівнях, що дає змогу спрямовувати всі види робіт  
з такого активізування на розвиток людського капі-
талу громади у стратегічному та тактичному вимірах. 

Перспективи подальших досліджень у цьому 
напрямку повинні полягати в конкретизації окремих 
елементів концептуальної моделі активізування дер-
жавно-приватного партнерства в умовах розвитку ін-
вестиційно-інноваційної діяльності.                 
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