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Біленко Д. В., Калязіна В. А. Галузева спрямованість державно-приватного партнерства в Україні:  
проблеми та перспективи

Метою статті є визначення пріоритетних напрямів державно-приватного партнерства в Україні на основі дослідження світового досвіду й 
особливостей упровадження проєктів державно-приватного партнерства в Україні. У статті наведено статистику розподілу угод державно-
приватного партнерства за сферами виконання й обсягом інвестицій в розвинутих європейських країнах і країнах, що розвиваються, а також 
статистику із розподілу інвестицій за угодами державно-приватного партнерства за сферами виконання в Україні. Зроблено висновок, що ха-
рактерним для проєктів державно-приватного партнерства є те, що кількість укладених угод не обов’язково має збігатися із обсягом інвес-
тування. Аналіз світового досвіду використання механізмів державно-приватного партнерства в країнах, які дійшли до вищого етапу розвитку 
в цьому питанні (до таких віднесено Велику Британію, Францію, Іспанію, США та Канаду), дозволило виявити найбільш успішні напрями його 
реалізації. Так, одними із найважливіших напрямів державно-приватного партнерства, що визначено зазначеними державами як пріоритетні, 
є будівництво автомобільних доріг і соціальні об’єкти інфраструктури. Аналіз чинного законодавства України довів, що державне управління 
галузевою спрямованістю державно-приватним партнерством є відсутнім, що підтверджує неспроможність держави до вирішення проблем 
соціально-економічного розвитку за допомогою цього інструментарію. Аналіз кожного із пріоритетних напрямів державно-приватного парт-
нерства, важливість упровадження яких уже доведено на прикладі розвинутих країн світу, демонструє наявність перешкод, передусім законо-
давчого характеру, що тягнуть за собою інші проблеми.
Ключові слова: державно-приватні проєкти, галузева спрямованість, пріоритетні напрями, інвестиції, світовий досвід.
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Bilenko D. V., Kaliazina V. A. Sectoral Orientedness of Public-Private Partnership in Ukraine: The Problems and Prospects
The article is aimed at identifying the priority directions of public-private partnership in Ukraine on the basis of research of world experience and peculiarities of 
implementation of public-private partnership projects in Ukraine. The article provides statistics on the distribution of public-private partnership agreements by 
areas of implementation and volume of investment in both the developed European countries and the developing countries, as well as statistics on the distribu-
tion of investments under public-private partnership agreements by areas of implementation in Ukraine. It is concluded that it is characteristic of public-private 
partnership projects that the number of concluded agreements does not necessarily have to coincide with the amount of investment. The analysis of the world 
experience in the use of public-private partnership mechanisms in the countries that have reached the highest stage of development as to the considered mat-
ter (these include the UK, France, Spain, the USA and Canada), helped to identify the most successful directions of its implementation. Thus, one of the most 
important directions of public-private partnership, which is defined by the mentioned countries as priorities, are the construction of highways and social infra-
structure objects. The analysis of the current legislation of Ukraine proved absence of a government administration of the sectoral orientedness of public-private 
partnership, which confirms the inability of the State to solve the problems of socioeconomic development with the use of this instrumentarium. The analysis 
of each of the priority directions of public-private partnership, the importance of which has already been proved on the example of developed countries of the 
world, demonstrates the presence of obstacles, primarily of a legislative nature, that entail other problems.
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Першорядною умовою економічного розвитку 
держави є інвестиції. Кризові явища у світовій 
економіці, що спричинені пандемією корона-

вірусу, негативно вплинули на обсяги надходження 
інвестицій як в Україні, так і в усьому світі. В умовах 
змушеного скорочення капіталовкладень з боку при-
ватних компаній завдання нейтралізації негативного 
впливу кризових явищ повинен взяти на себе уряд 
за рахунок збільшення власних витрат, що в умовах 
зростання соціального навантаження потребує впро-
вадження нових форм партнерства між державою та 
приватним бізнесом у сферах, які мають важливе со-
ціально-економічне значення. В Україні активізація 
інвестиційної діяльності може бути забезпечена за 
рахунок підвищення рівня розвитку фінансової сис-
теми, впровадження підходів до акумуляції та роз-
міщення фінансових ресурсів, що потребує вдоско-
налення механізмів розвитку державно-приватного 
партнерства (ДПП).

В Україні на сьогоднішній день є відсутніми 
пріоритети державної політики, які б дозволяли 
ефективно та обґрунтовано визначати проєкти для 
їх подальшої реалізації [1]. Так, аналіз чинного за-
конодавство, зокрема Закону України «Про держав-
но-приватне партнерство» [2] взагалі не передбачає 
використання критеріїв і порядку визначення доціль-
ності реалізації проєкту ДПП як пріоритетну мету 
економічного та соціального розвитку в Україні. 

Питаннями державно-приватного партнерства 
та напрямами його вдосконалення займалися такі вче-
ні, як Біла І. С., Квітка С. А., Круглов В. В., Малін О. Л.  
та інші. У більшості робот основну увагу приділено 
або аналізу загального стану та структури джерел 
фінансування проєктів державно-приватного парт-
нерства в Україні, або дослідженню світового досвіду 
щодо пріоритетних напрямів ДПП.

Метою даної статті є визначення пріоритетних 
напрямів державно-приватного партнерства в Украї-
ні на основі дослідження світового досвіду й особли-
востей впровадження проєктів ДПП в Україні.

На сучасному етапі економічного розвитку пе-
ред Україною постало першочергове питання перехо-
ду до ефективного функціонування ринкової еконо-
міки на інвестиційних засадах. Ефективна державна 
інвестиційна політика є гарантією прискорення тем-
пів економічного розвитку, підвищення конкуренто-
спроможності країни та зміцнення її позицій на між-
народній арені. Розбудова конкурентоспроможної 
економіки потребує значних фінансових ресурсів при 
умові невизначеної прибутковості їх використання 
та довгострокового терміну окупності, що є вкрай 
ризикованим для інвесторів і потребує активної під-
тримки з боку держави. Одним зі способів вирішення 
соціальних, економічних, технічних та екологічних 
завдань, які мають загальносуспільне значення, є за-
лучення державою приватного бізнесу до інвестицій-
них проєктів. 

Галузева спрямованість державно-приватного 
партнерства є важливим показником, за яким держа-
ва досягає суспільно важливих цілей. У розвинутих 
країнах світу (США, Канада, країни Західної Євро-
пи, Австралія та деякі країни Азії) домінує соціальна 
спрямованість. Зокрема, у країнах ЄС найбільше до-
говорів ДПП у 2019 р. було складено у сфері освіти 
(близько 280), транспорту (близько 230) та охорони 
здоров’я (близько 200), найменше – у сфері суспіль-
них послуг (близько 30), в інших сферах – від 55 до 
80 [3; 4].

Характерним для проєктів ДПП є те, що кіль-
кість укладених угод не обов’язково має збігатися із 
обсягом інвестування. Наприклад, найбільший обсяг 
фінансування було спрямовано в транспортну галузь 
(майже 115 млрд євро за період, що аналізується), на-
багато менше – в охорону здоров’я й освіту (близько 
35 млрд євро та 25 млрд євро відповідно), у навко-
лишнє середовище – 14 млрд євро, в інші сфери – від 
3 млрд євро до 6 млрд євро [3; 4].

У країнах Європи, Азії та Латинської Америки, 
що розвиваються (загалом 65 країн), структура роз-
поділу угод ДПП як за сферами виконання, так і за ін-
вестиціями дещо відрізняється. Так, більше 2000 про-
єктів ДПП реалізовано в електроенергетичній галузі, 
з метою будівництва автомобільних доріг укладено 
450 договорів ДПП, портів – 140 договорів, аеропор-
тів – більше 50 договорів ДПП, у сфері ЖКГ: водопос-
тачання та водовідведення – більше 300 договорів, 
газовидобування – більше 80 договорів, а найменше 
договорів ДПП укладено у сфері інформаційно-кому-
нікаційних технологій – близько 30, в інших галузях 
було укладено незначну кількість угод з ДПП. Най-
більше інвестицій за угодами ДПП за сферами ви-
конання в країнах, що розвиваються, спрямовано на 
електроенергетику (майже 55% від загального обсягу 
інвестицій), будівництво автодоріг (близько 20% від 
загального обсягу інвестицій) та аеропортів (10% від 
загального обсягу інвестицій), в інші сфери ДПП – по 
3–4% капіталовкладень від загального обсягу [3; 4].

В Україні найбільше угод укладено у сфері збору, 
очищення та розподілу води (13 договорів, 6 із 
яких – у Миколаївській області); із виробни-

цтва, транспортування та постачання тепла та розпо-
ділу і постачання природного газу – 7 договорів ДПП, 
3 із яких – у Запорізькій області); у галузі транспорту, 
зокрема будівництва та експлуатації автодоріг, заліз-
ниць, мостів та інфраструктури морських і річкових 
портів та аеропортів, – 6 угод. У галузі електроенергії 
та поводження з відходами було укладено 3 та 1 до-
говір відповідно. Отже, у сфері ЖКГ на 01.01.2021 р.  
в Україні укладено майже 60% від усіх договорів ДПП. 
У соціальній сфері (охорона здоров’я) – 2 договори 
ДПП, у туризмі – 4, в інших сферах – 3. Зазначений 
розподіл наведено на рис. 1.
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Галузева спрямованість ДПП визначається дер-
жавною підтримкою певного типу ДПП або в 
певній галузі, або в певному напрямку. Під час 

відбору та підготовки ДПП спеціально уповноважені 
органи державного управління лобіюють певні сек-
тори економіки, для яких ДПП визнано найбільш до-
цільним з точки зору досягнення цілей економічного 
або соціального розвитку, або які визнані найбільш 
успішними з точки зору світового досвіду [3]. 

Більшість країн у сучасному світі, до яких мож-
на віднести країни Східної Європи, пострадянські 
країни та країни Латинської Америки, знаходяться 
на першому етапі розвитку ДПП, якому притаман-
но визначення та введення в обіг термінології й ви-
окремлення першочергових проєктів. На другому 
етапі розробляється відповідна нормативно-правова 
база та готуються методологічні посібники з оцінки 
ефективності проєктів ДПП, а також формується 
база проєктів ДПП. На зазначеному етапі знаходять-
ся всі країни Євросоюзу, США, Канада й Японія. На 
третьому етапі розвитку ДПП, як правило, більшість 
правових прогалин, що заважали розвитку ДПП, уже 
ліквідовано, а бюджет країни має неухильну тенден-
цію до поповнення за рахунок надходження інвести-
цій за проєктами ДПП. До третього етапу розвитку 
ДПП дійшли Велика Британія, Австралія, Південна 
Корея та Ірландія [6; 7, с. 128]. 

Маючи вичерпні характерні ознаки ДПП та 
опис основних етапів його становлення, доцільно ви-
користовувати той світовий досвід, який дозволив 
розвинути ДПП до 3 рівня. Як зазначають автори [6; 
7], це можливо, якщо цільові орієнтири приватного 
та державного партнерів збігаються. 

Аналіз світового досвіду використання механіз-
мів ДПП дозволяє виявити найбільш успішні напря-
ми його реалізації. У більшості країн світу визначено 
пріоритетні напрямки ДПП. Розглянемо досвід таких 
країн, як Велика Британія, Франція й Іспанія, які ра-
зом охоплюють близько 70% усього європейського 

ринку ДПП. Протягом 1990–2011 рр. Велика Бри-
танія реалізувала майже дві третини проєктів ДПП, 
лише у 2011 р. на перше місце вийшла Франція, а на 3 
місці традиційно знаходиться Іспанія. 

Пріоритетним напрямком реалізації ДПП для 
Великої Британії є всі соціальні об’єкти інфраструк-
тури (школи, лікарні, в’язниці), оборонні об’єкти, 
автомобільні дороги та будівництво очисних спо-
руд. Для Франції пріоритетними напрямками ДПП є 
транспорт, автомобільні дороги та туризм. Для Іспа-
нії – платні автомобільні дороги та системи життєза-
безпечення міст. Досвід Канади та США свідчить, що 
пріоритетним напрямом ДПП у цих країнах є об’єкти 
соціальної інфраструктури, автомобільні дороги, за-
хист навколишнього середовища та водні ресурси.  
У Канаді додатково до перерахованих у пріоритеті 
оборонні об’єкти й очисні споруди, а в США – ін-
формаційні технології, цифровізація та громадський 
житловий сектор [3, с. 6]. Узагальнений досвід цих 
країн наведено в табл. 1.

Як можна бачити з табл. 1, одним із найваж-
ливіших напрямів ДПП, що визначено державою як 
пріоритетний, є будівництво автомобільних доріг і 
соціальні об’єкти інфраструктури.

Відповідно до п. 1 ст. 4 Закону України «Про 
державно-приватне партнерство» [2] до сфер засто-
сування ДПП можна віднести майже всі існуючі види 
економічної діяльності (15 напрямів), а відповідно до 
п. 2 ст. 4 цього ж Закону «…за рішенням державного 
партнера державно-приватне партнерство може за-
стосовуватися в інших сферах діяльності, які перед-
бачають надання суспільно значущих послуг, крім ви-
дів господарської діяльності, які відповідно до закону 
дозволяється здійснювати виключно державним під-
приємствам, установам та організаціям…». 

Отже, як можна бачити з дослідження світово-
го досвіду зі встановлення пріоритетних на-
прямів ДПП і проведеного аналізу чинного 

українського законодавства, державне управління га-
лузевою спрямованістю ДПП є відсутнім, що, з одно-
го боку, підтверджує неспроможність держави до ви-
рішення проблем соціально-економічного розвитку 
за допомогою ДПП, а, з іншого боку, дає можливості 
бізнесу визначати для себе нові шляхи та ресурси для 
вирішення соціально-економічних проблем на основі 
партнерства. За цих умов доцільним є використання 
як пріоритетних тих напрямків ДПП, які зарекомен-
дували себе в розвинутих країнах світу. Такий підхід 
до використання прикладів країн, що дійшли до ви-
щого ступеня розвитку ДПП, дозволить уникнути 
помилок реалізації механізму ДПП в Україні.

До таких напрямків можна віднести будівни-
цтво автомобільних доріг і соціальні об’єкти інфра-
структури.

В Україні започатковано програму ДПП у до-
рожній галузі, згідно з якою планується долучити  
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Рис. 1. Розподіл інвестицій за угодами ДПП за сферами 
виконання в Україні станом на 01.01.2021 р.

Джерело: узагальнено за [5].
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Таблиця 1

Пріоритетні напрямки ДПП в розвинутих країнах світу
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Велика Британія + + + +

Франція + +

Іспанія + +

США + + + + +

Канада + + + + +
Джерело: узагальнено за [3].

2 млрд дол. СЩА початкових інвестицій на будівни-
цтво 1,4 тис. км доріг у 10 українських областях [8].

Відомо, що значна частка дорожньої мережі 
України знаходиться в незадовільному стані та по-
требує ремонту. З метою сприяння поліпшенню 
якості дорожньої мережі та довгостроковому обслу-
говуванню за рахунок приватних інвестицій було за-
пропоновано у 2020 р., який був оголошений роком 
національної програми «Велике будівництво», залу-
чити приватний сектор до існуючої в Україні дорож-
ньої мережі за допомогою контрактів ДПП [8].

Спираючись на успішний досвід сусідніх країн 
і за сприяння Світового банку, Міністерство 
інфраструктури України ініціювало залучення 

інвесторів та, разом з Укравтодором, визначило 6 пі-
лотних ділянок доріг, які слід оновлювати та підтри-
мувати на основі механізму ДПП.

Для програм ДПП у дорожній галузі пропону-
ється використовувати механізм плати за експлуа-
таційну готовність, який передбачає фінансування 
приватним інвестором відновлення та довгостроко-
вого технічного обслуговування вибраних ділянок 
автодоріг. Залежно від проєкту початкове віднов-
лення автодоріг може передбачати як ремонт або 
реконструкцію з розширенням існуючих автодоріг, 
так і будівництво нових ділянок, наприклад об’їзд на-
селених пунктів. Після виконання початкових робіт 
приватний інвестор отримуватиме плату, сума якої 
узгоджено в контракті. Зазначена сума має залежати 
від забезпечення приватним інвестором визначених 
стандартів ефективності та технічних вимог за екс-
плуатаційну готовність [8].

Перешкодою для реалізації програм ДПП у до-
рожній галузі до недавнього часу був ряд регулятор-
них проблем, пов’язаних з тим, що у сфері дорожньо-
го будівництва та дорожньої інфраструктури існує 
заборона функціонування платних доріг за умов від-
сутності альтернативних безкоштовних маршрутів 

[3, с. 26]. З метою усунення нормативно-правових пе-
решкод 20.01.2021 р. у першому читанні було схвале-
но законопроєкт «Про внесення змін до Бюджетного 
кодексу України щодо регулювання бюджетних від-
носин під час реалізації договорів, укладених в рам-
ках державно-приватного партнерства, у тому числі 
концесійних договорів». Відповідно до законопро-
єкту сплачувати за збудовану за рахунок приватних 
інвестицій інфраструктуру можна буде в розстрочку 
протягом 20–30 років після завершення будівництва 
чи реконструкції автошляху, і це залежатиме від його 
подальшого якісного утримання. При цьому дороги 
не будуть платними для громадян. Однак у берез-
ні 2021 р. законопроєкт було відхилено, оскільки не 
було надано фінансово-економічного обґрунтування.

Іншим важливим напрямом ДПП є соціальна 
сфера, до якої відносять лікарні та навчальні заклади.

Згідно з «Методичними рекомендаціями для 
державних і комунальних закладів охорони 
здоров’я, для працівників органів управління у 

сфері охорони здоров’я: для впровадження проєктів 
державно-приватного партнерства у сфері охорони 
здоров’я» медична реформа, зокрема перехід від фі-
нансування закладів охорони здоров’я за постатейним 
кошторисом до оплати за медичну послугу, створює 
передумови для поглиблення співпраці між держа-
вою та приватним сектором у сфері охорони здоров’я. 
Поглибленням процесів реформування має стати за-
безпечення закладів охорони здоров’я належним ма-
теріально-технічним оснащенням, а з огляду на обме-
женість бюджетних ресурсів оптимальним варіантом 
вбачається залучення приватних партнерів [9, с. 7].

На сьогоднішній день у медичній сфері на заса-
дах ДПП укладено договори з 4 суб’єктами (переваж-
но діагностичні або вузькопрофільні центри). ДПП  
у сфері охорони здоров’я вже розвивають Кірово-
градська, Сумська, Одеська, Львівська, Київська, За-
карпатська області та м. Київ [10].
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Перешкодою для ефективного впровадження 
проєктів ДПП у медичній сфері є зловживання під 
час державних закупівель через електронну систему 
Prozorro. Враховуючи цінову конкуренцію, тендери 
на технічне обслуговування медичного обладнання 
регулярно виграють не ті, хто його виробляє і має всі 
необхідні можливості та кваліфікацію для технічного 
супроводу, а компанії, які демпінгують ціну на послу-
гу, не маючи відповідної спеціалізації з її реалізації. 
Через це 15% обладнання не встановлюється та не об-
слуговується взагалі, адже підрядники не виконують 
своїх зобов’язань [10]. 

Щодо ДПП у сфері освіти, то на сьогоднішній 
день Міністерство освіти та науки України затверди-
ло майже 20 меморандумів із українськими підприєм-
ствами й іноземними партнерами зі співробітництва 
з метою забезпечення високої якості професійної 
підготовки кадрів, залучення додаткових ресурсів 
для розвитку професійної освіти та її орієнтації на 
сучасні технічні та технологічні умови. Метою співп-
раці є реформування системи професійної освіти, 
створення професійних та освітніх стандартів, забез-
печення випускників ЗВО робочими місцями на під-
приємствах і впровадження приватними партнерами 
матеріального та морального стимулювання викла-
дачів [11]. На жаль, в Україні проєкти ДПП у сфері 
освіти практично не реалізовуються [5].

Отже, в Україні для кожного із проаналізова-
них напрямів державно-приватного парт-
нерства, важливість упровадження яких вже 

доведена на прикладі розвинутих країн світу, існує 
низка перешкод, пов’язаних з визначенням пріори-
тетних для розвитку територій об’єктів ДПП, що, як 
наслідок, тягне за собою інші проблеми, пов’язані з 
визначенням кількості ініційованих інфраструктур-
них проєктів, своєчасності їх розгляду, обсягу інвес-
тування. Звісно, що за таких умов взаємовигідного 
розвитку партнерських відносин між бізнесом і дер-
жавою очікувати важко.                    
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