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ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ 

 

доц. Абрамчук М.Ю., студентка гр. Ф – 31 Рисенко Л.М. 

Сумський державний університет (Україна) 

 

На сучасному етапі соціально-економічного розвитку суспільства, в 

умовах загострення економічної і політичної криз, дефіциту бюджетних 

коштів, необхідності прискореної модернізації інфраструктури національної 

економіки задля забезпечення конкурентоспроможного економічного 

розвитку України, виникає необхідність впровадження нових механізмів 

взаємодії держави з приватним бізнесом. У світовій практиці таке 

співробітництво здійснюється на основі механізмів державно-приватного 

партнерства (ДПП). 

В останні роки державно-приватне партнерство набуває поширення і у 

нашій країні. [1]. Воно стає однією з найбільш ефективних форм співпраці 

влади та бізнесу у вирішенні багатьох економічних, екологічних та 

соціальних проблем.  

Незважаючи на існування певної практики залучення бізнесу до 

державних проектів в Україні та наявність законодавчої бази регулювання 

відносин між державою та підприємницькими структурами, система 

державно-приватного партнерства у наший країні є досить недосконалою, не 

відповідає вимогам ринкової економіки та потребує подальшої модернізації.  

Проведений аналіз механізму організації ДПП в Україні та результатів 

наукових досліджень з цього питання дозволив визначити наступні основні 

проблемні питання: 

- недосконалість нормативно-правової бази (суперечливість, 

непослідовність та розгалуженість законодавства) регулювання державно-

приватного партнерства в Україні та її неузгодженість із міжнародними 

законодавчими актами; 

- відсутність результативного механізму реалізації державної політики 

та системи управління у сфері ДПП; 

- складність механізму надання державної підтримки для реалізації 

довгострокових інвестиційних проектів за участю приватних партнерів [2];  

- низький рівень інституційної спроможності державних органів і 

приватного сектору до впровадження державно-приватного партнерства [3];  

- відсутність дієвих механізмів стимулювання та державної підтримки 

суб’єктів ДПП; 

- обмеженість інформаційного та консультаційного забезпечення у 

сфері державно-приватного партнерства; 

- непривабливість інвестиційного клімату і складність умов ведення 

підприємницької діяльності в рамках проектів ДПП [3]; 
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- складність і непослідовність тарифного регулювання та економічна 

необґрунтованість тарифів [3] тощо. 

Для усунення проблемних питань щодо розвитку системи державно-

приватного партнерства в Україні можна запропонувати наступні основні 

шляхи її вдосконалення: 

- розширення та вдосконалення форм та методів управління ДПП; 

- удосконалення нормативно-правової бази регулювання державно-

приватного партнерства в Україні та її узгодження із міжнародними 

законодавчими актами; 

- впровадження нових та вдосконалення існуючих інструментів 

стимулювання і державної підтримки ДПП (податкових, кредитних тощо); 

- розробка результативного механізму реалізації державної політики у 

сфері державно-приватного партнерства тощо. 

Тож, перспективи подальших досліджень у даному напрямку полягають у 

пошуку нових методів, механізмів та форм, щодо вдосконалення наявної 

системи державно-приватного партнерства в Україні. Удосконалення 

існуючої нормативно-правової бази та її адаптація до міжнародних 

стандартів і вимог та впровадження нових методів управління ДПП з 

урахуванням галузевих особливостей дозволить значно покращити 

ефективність функціонування системи ДПП та забезпечить її розвиток. 
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Зовнішня заборгованість - одна з найгостріших проблем України. Звісно, 

що залучення іноземного капіталу набагато збільшує ресурси країни, однак 

треба пам’ятати, що за отримані кредити необхідно розраховуватися.  

Станом на 1 травня 2015 року державний зовнішній борг України 

становив $42,9 млрд. [1]. 

Державний зовнішній борг України містить в собі боргові зобов'язання 

перед відомими міжнародними фінансовими організаціями, такими як — 
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