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дЕРЖаВНО-ПРиВаТНЕ ПаРТНЕРСТВО  
яК ІНСТиТуТ РОЗВиТКу СОцІальНОгО КаПІТалу  
В уМОВах дЕцЕНТРалІЗацІї ЕКОНОМІКи уКРаїНи

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS AN INSTITUTE  
FOR DEVELOPMENT OF SOCIAL CAPITAL IN CONDITIONS  
OF DECENTRALIZATION OF THE ECONOMY OF UKRAINE

Розкрито засади становлення інституційних партнерств між державним і приватним 
секторами, що до останнього часу переважно обмежувалися матеріалізацією великих кон-
цесійних договорів, тому потребує дослідження умов для прийняття державно-приватного 
партнерства на місцевому рівні. Метою статті є розвиток державно-приватного парт-
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Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями. Нині відбувається перехід до 
форм управління з використанням комерційної 
бази в державний сектор, децентралізацію, роз-
поділ відповідальності з приватним партнером, 
що призводить до значного бюджетного наван-
таження в процесі підтримки багатьох соціально 
важливих секторів. Стає все більш популярною 
форма інтеграції між державою та приватним 

сектором, яка називається державно-приватне 
партнерство (ДПП). Упровадження реформи 
і перенесення центру відповідальності багатьох 
питань до регіонального рівня може слугувати 
імпульсом для посилення державно-приватного 
партнерства та його місця в реалізації соціаль-
но важливих регіональних проектів.

аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної пробле-
ми і на які спираються автори. Н. Бутенко [1], 

нерства як інституту соціального капіталу в умовах децентралізації економіки України. 
Проведено аналіз стану створення та розвитку об’єднаних територіальних громад. З ура-
хуванням структурних недоліків централізованої адміністративної системи наведено те-
оретичні аргументи на користь застосування державно-приватного партнерства просу-
вання форми управління на місцевому рівні та можливих напрямів формування соціального 
капіталу в умовах децентралізації.

Ключові слова: децентралізація, соціальний капітал, державно-приватне партнерство, 
об’єднані територіальні громади.

Раскрыты основы становления институциональных партнерств между государствен-
ным и частным секторами, что до последнего времени в основном ограничивалось матери-
ализацией крупных концессионных договоров, поэтому требует исследования условий для 
принятия государственно-частного партнерства на местном уровне. Целью данной ста-
тьи является развитие государственно-частного партнерства как института социаль-
ного капитала в условиях децентрализации экономики Украины. Проведен анализ создания 
и развития объединенных территориальных общин. С учетом структурных недостатков 
централизованной административной системы приведены теоретические аргументы 
в пользу применения государственно-частного партнерства продвижения формы управ-
ления на местном уровне и возможных направлений формирования социального капитала 
в условиях децентрализации.

Ключевые слова: децентрализация, социальный капитал, государственно-частное 
партнерство, объединенные территориальные общины.

At the present stage, one of the main directions of the transformation of the Ukrainian economy 
is the further reformation of the economic management system. An effective means of improving the 
effective functioning of state ownership is the development of partnership relations between the state 
and business, which will allow to attract additional resources into the state sector of the economy. 
In recent years, one of the main priorities of government strategic development programs has been 
the issue of establishing a public-private partnership institute, which is not only an indicator of the 
successful interaction between business and government structures, but also an alternative means 
of restoring and modernizing the national economy. But aggravation of the crisis phenomena in 
Ukraine to a large extent hinders the process of public-private partnership. Already for quite a long 
time in the leading countries of the world there is a development of the system of public-private part-
nership. In Ukraine, the development of partnership relations between the state and business is at 
an initial stage. The purpose of this article is to develop public-private partnership as an institution of 
social capital in conditions of decentralization of the Ukrainian economy. The foundations for the es-
tablishment of institutional partnerships between the public and private sectors, which until recently 
were largely limited to the substantiation of large concession contracts, are disclosed, and therefore 
requires studying the conditions for the adoption of public-private partnerships at the local level. 
The analysis of creation and development of the united territorial communities is carried out. Taking 
into account the structural weaknesses of the centralized administrative system, the theoretical ar-
guments in favor of the application of public-private partnership to promote the form of governance 
at the local level and the possible directions of social capital formation in the conditions of decentral-
ization are given. Public-private partnership as a part of the model of economic development of the 
state becomes important and needs constant improvement.

Keywords: decentralization, social capital, public-private partnership, unification of territorial 
communities.
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Л. Тараш [13], П. Шилебницький [15] та інші до-
слідники зробили значний внесок у розвиток те-
орії і практики взаємодії органів влади і приват-
ного капіталу. Розвиток державно-приватного 
партнерства багато в чому пояснюється зміною 
філософії управління державними проекта-
ми в 1980-ті роки. У той час з’явилося поняття 
«нова державна адміністрація», що охоплює 
широкий спектр понять, який використовують-
ся для опису нової хвилі реформи державного 
сектору в усьому світі.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. Державно-приватне партнер-
ство – це інституційна та інституціоналізована 
взаємодія між державою і бізнесом для реалі-
зації економічно й соціально значних проектів 
та програм. У контексті поточного переходу ві-
тчизняної економіки до ринкових механізмів 
у всіх сферах різні форми державно-приватно-
го партнерства є ефективною інституцією для 
прискореного розвитку.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є обґрунтування напря-
мів розвитку державно-приватного партнерства 
як інституту соціального капіталу в умовах де-
централізації.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження з повним обґрунтуванням отрима-
них наукових результатів. Державно-приватне 
партнерство – модель, яка отримала широке 
поширення в усьому світі для створення, мо-
дернізації, організації та управління різними ви-
дами інфраструктурних проектів. Такі проекти 
часто вимагають чималих фінансових вливань, 
а також великих витрат часу і високих профе-
сійних якостей менеджерського персоналу [10].

Сьогодні практично жодна держава не здат-
на повною мірою задовольнити населення 
всіма соціальними благами, тим більше з ви-
користанням сучасних стандартів і технологій, 
як цього вимагають сучасні реалії. Зарекомен-
дований у світовій практиці тимчасовий договір 
на передачу у користування бізнесом окремих 
об’єктів державної власності, переважно інфра-
структурних об’єктів, але й соціальних об’єктів, 
із можливістю державного контролю засвідчує 
актуальність застосування в Україні.

Державно-приватне партнерство дає мож-
ливість залучити значні фінансові ресурси 
в суспільний сектор економіки країн, що роз-
виваються, а також внести різні технологічні та 
організаційні інновації. Влада цих країн особли-

во готують проблему високого загального стану 
інфраструктурного будівництва та державних 
послуг, при цьому для більшості із цих країн бю-
джетні кошти залишаються обмеженими.

Висока актуальність цієї проблеми пов’язана 
з тим, що визначається країнами, що виника-
ють, і потребує великої необхідності розвитку 
всіх видів інфраструктури. Наприклад, що-
річні потреби в інфраструктурних інвестиціях 
у розвинених країнах оцінюються, відповідно 
до різних досліджень, від 1% до 2% ВВП (3%, 
якщо враховують ремонт і обслуговування). 
Для освоєння країн щорічні потреби в інфра-
структурних інвестиціях оцінюються в 4,5% 
ВВП (і до 10% з урахуванням ремонту і обслуго-
вування) [7, с. 5]. При цьому, як правило, доступ 
до довгострокового фінансування на міжнарод-
них ринках капіталу для цих країн є значно об-
меженим порівняно з розвиненими країнами. 
Тому саме державно-приватне партнерство 
може відкривати нові можливості для привлас-
нення засобів у масштабних інфраструктурних 
проектах. Причому ці горизонти відкриваються 
не тільки внутрішніми інвесторами, а й інозем-
ним капіталом.

Державно-приватне партнерство необхідне 
й тому, що залежно від місцевих вимог і інтер-
есів обох партнерів існує величезна різнома-
нітність щодо складу, розроблення і реалізації 
державно-приватного партнерства. Усі ці осо-
бливості прописуються в угоді між державами 
і приватними партнерами, в яких фіксуються 
цілі, стандарти, взаємні ролі та обов’язки, роз-
поділені ризики і преференції [8]. Слід відзначи-
ти сталу тенденцію позитивної динаміки росту 
кількості укладених договорів про державно-
приватне партнерство (рис. 1).

Однак, у практиці країн, що розвиваються, 
переважно простежуються спрощені погляди 
на державно-приватне партнерство як на фор-
му залучення коштів, з одного боку, держави, 
а з іншого – комерційних структур для вирішен-
ня основних економічних завдань.

Однак, слід відзначити і зворотний бік існую-
чих невиконаних і неефективних державно-при-
ватних підприємств (з урахуванням міжнарод-
ного досвіду), який проявляється в потенційно 
більшій кількості держав і суспільства, ніж для 
приватної компанії. Крім того, на даний момент 
широкий розвиток державно-приватних підпри-
ємств у країнах, що розвиваються, стикається 
з неефективністю законодавства у цих регіо-
нах, а також у вигляді бюрократії і реалізації та-
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Рис. 1. Динаміка кількості створення договорів про державно-приватне партнерство за 2015-2018 рр. 
Джерело: складено за [16; 17]

ких проектів. Багато експертів розглядають цю 
сферу відносин як ринок потенційно високорен-
табельних проектів, що потребує узгодженості 
в партнерській моделі всіх учасників.

Існує безліч визначень державно-приват-
ного партнерства, але можна зазначити, що 
одне вузьке визначення державно-приватного 
партнерства не матиме практичного значен-
ня, оскільки партнерства мають різні форми 
і значення в різних країнах. У будь-якому разі 
державно-приватне партнерство формується, 
коли державні та приватні суб’єкти вирішують 
співпрацювати для того, щоб максимально 
ефективно реагувати на суспільні потреби шля-
хом обміну ресурсами, ризиками та вигодами. 
Державно-приватне партнерство було визначе-
но Європейською Комісією як форма співпраці 
органів державної влади з підприємствами, що 
мають на меті гарантувати фінансування, будів-

ництво, реконструкцію, управління або обслуго-
вування інфраструктури.

Слід підкреслити, що державно-приватні парт-
нерства є довгостроковими зобов’язаннями між 
суб’єктами, принаймні одна з яких є публічною. 
Ця співпраця зазвичай триває від 25 до 35 ро-
ків залежно від характеру проекту і підтримуєть-
ся або через чіткі договірні відносини, або через 
створення спеціального змішаного капіталу.

Децентралізація влади реалізується внаслі-
док створення об’єднаних територіальних гро-
мад (ОТГ), передачі місцевим органам частини 
повноважень і фінансових ресурсів для більш 
раціонального їх використання [12, с. 23]. По-
чинаючи з 2015 р. в Україні з’явилися об’єднані 
територіальні громади, а в 2018 р. їх кількість 
збільшилася на 670 од. і становить 829 громад. 
Динаміку створення територіальних громад по-
казано на рис. 2.
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Рис. 2. Динаміка створення об’єднаних територіальних громад за 2015-2018 рр.
Джерело: складено за [16; 17]
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Децентралізація означає передачу значних 
повноважень і бюджетів із державних органів 
до місцевого самоврядування, щоб якомога 
більше компетенцій було надано органам міс-
цевого самоврядування, де вони можуть їх най-
більш успішно реалізувати.

Основною перешкодою процесу децентраліза-
ції є низька інформаційна компанія для підвищен-
ня рівня обізнаності серед представників органів 
місцевого самоврядування і населення для до-
бровільного об’єднання територіальних громад, 
що дасть змогу акумулювати фінансові ресурси 
для надання послуг населенню, у т. ч. у соціаль-
ній сфері. Одним із напрямів взаємодії об’єднаних 
територіальних громадах виступає створення 
спільних виконавчих органів чи управляючих або 
підприємства для реалізації спільних завдань, що 
переважно стосуються соціальної сфери, кому-
нального господарства та ін. [11, с. 258]. 

Незважаючи на багатообіцяючі перші ре-
зультати процесу об’єднання громад, його все 
ще добровільний характер перетворюється на 
проблему. Він уповільнює передачу контролю 
над основними адміністративними важелями 
управлінським одиницям, досить великим для 
того, щоб ефективно надавати елементарні по-
слуги населенню. 

Зважаючи на те, що близько 58% доходів 
проходить через державний бюджет [6], місце-
вим органам влади, які не мають можливості 
планувати власні ресурси, просто не вистачає 
гнучкості для фінансування більш амбітних міс-
цевих схем. З іншого боку, державні приватні 
партнерства можуть базуватися на використанні 
приватного капіталу, таким чином звільняючись 
від фінансового тягаря. У цьому сенсі партнер-
ство пропонує місцевим органам влади новий 
фінансовий інструмент для подолання їхньої 
зростаючої залежності від державного уряду.

Тісний контакт із підприємницькою культу-
рою є ще одним аспектом державно-приватного 
партнерства, який може бути корисним для міс-
цевої влади. Зокрема, співпраця з приватними 
установами може допомогти місцевим органам 
самоврядування визначити свої слабкі сторо-
ни та прийняти основні принципи управління 
та ефективності приватного сектору в місцевій 
адмі ністрації. Основними принципами нового 
державного управління, що випливають із прак-
тики приватних організацій, є продуктивність, за-
гальна якість управління та послуги, орієнтовані 
на клієнта. У цьому контексті державне приват-
не партнерство є не просто механізмом «вико-

ристання» приватного сектору для виробництва 
суспільних благ, а й потенційним інструментом 
підвищення ефективності державного сектору.

Хоча, як відомо, державі приватні партнер-
ства мають низку позитивних змін і переваг, які 
можуть виявитися корисними для органів міс-
цевого самоврядування, але вони також беруть 
на себе певні важливі загрози. Ці загрози ви-
пливають як із самої сутності, так і з особливос-
тей місцевих органів влади, а також загальних 
рис державно-приватного партнерства.

Можна констатувати, що основні умови для 
успішної реалізації місцевого державно-приват-
ного партнерства закладаються на попередніх 
етапах формування партнерства. Забезпечен-
ня економічного розвитку разом із захистом 
суспільних інтересів є необхідною умовою для 
забезпечення того, щоб державно-приватне 
партнерство було виправдане. Політичні та со-
ціальні пріоритети повинні бути уточнені та аль-
тернативні, методи побудови повинні бути ви-
вчені, перш ніж приймати рішення про перехід 
до партнерства з приватним сектором. Прове-
дення конкурсних торгів також має вирішальне 
значення. Проте інвестори повинні очікувати 
фінансові доходи для подачі заявки. Ретельний 
відбір, а також ефективне планування можуть 
сприяти тому, щоб забезпечити велику кількість 
альтернативних пропозицій. Отже, обов’язок 
державного органу влади для встановлення 
договірних умов, які забезпечать внесок при-
ватного сектору в суспільні цілі, – охорона на-
вколишнього середовища та обслуговування со-
ціальних, а також економічних місцевих потреб.

У цьому контексті структурні та операційні 
слабкості місцевих органів влади створюють 
важливі перешкоди. Вище визначено, що від-
сутність фінансових ресурсів, а також досвід-
чений і кваліфікований персонал, який міг би 
ефективно обробляти попередні етапи, є сер-
йозним недоліком у забезпеченні позитивних 
результатів державно-приватного партнерства. 
Проведення партнерського договору є досить 
складною і дорогою процедурою. Існування 
протилежних інтересів між потенційними парт-
нерами, а також недосконала інформація про 
свої наміри можуть викликати необхідність ре-
тельного встановлення договірних умов і збіль-
шить трансакційні витрати. Існує також загроза 
того, що під час цього процесу держава може 
отримати вигоду від недоліків місцевого само-
врядування і скористатися власним досвідом за 
рахунок загального суспільного інтересу.
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Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
Державно-приватне партнерство – це інститу-
ціоналізована форма формування соціально-
го капіталу [12]. Відповідно до експертів ООН, 
державно-приватне партнерство забезпечує 
синергетичний ефект від спільного викорис-
тання ресурсів та управління технологіями, які 
існують у приватному секторі та регулюють ді-
яльність держави.

Публічно-приватне партнерство застосову-
ється, по-перше, для вирішення проблем ство-
рення інфраструктури як середовища для спри-
ятливого економічного розвитку та зростання 
економіки, рівня життя; по-друге, для поліпшен-
ня ефективності державних витрат у контексті 
обмежених ресурсів.

Інститут державно-приватного партнерства 
і можливості його використання в певних сферах 
державної діяльності безпосередньо залежить 
від визначених державою потреб для збережен-
ня суверенної компетенції у відповідній сфері.

Аналіз практики здійснення державно-приват-
ного партнерства в Україні показує, що держава 
найбільш активно використовує партнерства 
для реалізації соціальних функції. Таким чином, 
соціальний капітал не тільки забезпечує стабіль-
ний оборот соціального капіталу, а й установлює 
соціальний вектор її розвитку через інституцію 
державно-приватного партнерства.
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