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АНОТАЦІЯ 

Набулсі Х. Механізм регулювання державно-приватного партнерства у 
соціальній сфері. – Кваліфікаційна наукова робота на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 
спеціальністю 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством”. – 
Центральноукраїнський національний технічний університет МОН України, 
Кропивницький, 2018. 

У дисертаційному дослідженні наведено теоретичне узагальнення та 
вирішення актуального науково-прикладного завдання, яке полягає у розробленні 
теоретичних положень, методичних підходів та науково-практичних рекомендацій 
щодо вдосконалення механізму регулювання державно-приватного партнерства у 
соціальній сфері на макро- та мезоекономічному рівнях економіки України.  

У роботі розкрито теоретичний базис регулювання державно-приватного 
партнерства у соціальній сфері економіки, сутність якого визначено у якості 
ефективної моделі проектного об’єднання фінансових та організаційних ресурсів 
стейкхолдерів з метою задоволення розширеного спектру соціальних потреб 
населення  та підвищення якісного рівня їхнього задоволення шляхом нарощування  
виробництва товарів та надання послуг соціального спрямування як матеріальної 
умови відтворення здатності кожного індивіда протягом тривалого часу виступати 
у якості креативного елементу інноваційних систем, гнучкого врахування 
особливостей функціонування гуманітарно-сервісного сектору постіндустріальної 
економіки знань. При цьому під механізмом регулювання державно-приватного 
партнерства у соціальній сфері економіки слід розуміти упорядковану систему 
заходів розпорядно-регулятивного впливу на комплекс взаємовигідних відносин 
між регіональними стейкхолдерами з питань перерозподілу повноважень, які на 
даний момент здійснюються переважно державними інституціями. 

Визначено особливості форм і моделей регулювання соціальної сфери 
засобами державно-приватного партнерства, напрями та пріоритети його 
використання у процесі реалізації соціальних проектів з метою динамізації 
розвитку регіональних інноваційних екосистем. Здійснено типологізацію 
національних моделей регулювання соціальної сфери засобами державно-
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приватного партнерства, в основу якої покладено сукупність ознак налаштованості 
органів виконавчої влади на використання традиційних та генерування 
інноваційних моделей співпраці інституціональних одиниць змішаної ринкової 
економіки, які передбачають всебічне врахування ступеня участі держави у 
реалізації засад соціальної політики, рівня індустріального розвитку національної 
економіки, характеру зв’язку між соціальною та економічною політикою держави, 
співвідношення процесів інтегрування та фрагментування соціального захисту, 
рівня залучення стейкхолдерів. 

Проведено компаративний аналіз особливостей регулювання соціальної 
сфери засобами державно-приватного партнерства у контексті міжнародних 
порівнянь. На підставі міжнародних порівнянь зроблено висновок про негативний 
вплив фактичних обсягів та рівня ефективності змішаного інвестування розвитку 
соціальних комплексів національної інноваційної системи на позиціонування 
України в міжнародних рейтингах як країни з перехідною економікою. Здійснено 
інтегральне оцінювання результативності регулювання державно-приватного 
партнерства на мезоекономічному рівні України у розрізі компонент соціальної 
інфраструктури. Формування профілю регіонів держави за виділеними 
компонентами дозволило диференціювати поточні потреби соціального розвитку, 
спрямовані на вирішення нагальних потреб територій, а також стратегічні 
пріоритети розвитку, які орієнтовано на суттєве підвищення якості життя 
населення регіонів та зростання конкурентоспроможності національної економіки 
у довгостроковій перспективі; 

У дисертації запропоновано стратегічні орієнтири підвищення ефективності 
регулювання державно-приватного партнерства у соціальної сфері Україні, які 
розглядаються у контексті перспективи інтегрування розрізнених елементів 
галузевих кластерів соціальної сфери до складу регіональних інноваційних 
екосистем, збагачення практики співконкурентної реалізації проектів, мінімізації 
впливу латентних ризиків, їхньої локалізації та ефективного хеджування у процесі 
розроблення деталізованих карт запобігання, послаблення та усунення.  

Розроблено методичні підходи щодо модернізації механізму регулювання 
державно-приватного партнерства у соціальній сфері національної економіки та 
його імплементації до процесу самоорганізації та самоврядування регіональних 
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інноваційних екосистем, які полягають у збагаченні спектру та підвищенні рівня 
якості задоволення соціовітальних потреб матеріальних носіїв людського капіталу 
шляхом нарощування особистісного потенціалу зростання рівня продуктивності, 
мобільності праці, цінності часу життєдіяльності на основі формування 
нормативно-правової бази регулювання субринків соціальних потреб засобами 
публічно-державного партнерства, інтенсивного розгортання технологічних 
платформ ідентифікації та структурування потреб стейкхолдерів регіональних 
інноваційних екосистем, диверсифікації та мобілізації джерела фінансових коштів, 
реалізації маркетингових механізмів і каналів постачання користувачам соціальних 
послуг найвищої якості. 

В роботі наведено методичне забезпечення та обґрунтовано послідовність 
здійснення бенчмаркінгу макроекономічних агрегатів, які розглядаються у якості 
матеріальної основи здійснення державно-приватного партнерства в умовах 
розширення участі у ньому інституціональних стейкхолдерів соціальної сфери на 
рівні національної економіки. Обґрунтовано систему показників моніторингу 
оцінювання ефективності застосування моделей партнерства на регіональному 
рівні господарювання, яка всебічно враховує вимоги до визначення показників 
поточного, а також дисконтованого суспільного, комерційного, бюджетного та 
позаекономічного ефектів співпраці на стадіях конкурсного розгляду можливих 
варіантів реалізації, практичного запровадження та аналізу завершених проектів 
державно-приватного партнерства у соціальній сфері національної економіки. 

Наукові положення, висновки і пропозиції, що виносяться на захист, 
сформульовані автором самостійно. З наукових праць, опублікованих у 
співавторстві, у дисертації використано лише ті положення та ідеї, що належать 
автору.  

Практичне значення результатів дисертаційного дослідження полягає у 
можливості використання запропонованих методичних положень та практичних 
рекомендації для удосконалення механізму державно-приватного партнерства у 
соціальній сфері національної економіки та розробки рекомендації щодо 
формування, практичного використання та подальшого поліпшення процесу його 
державного регулювання. Впровадження результатів дисертаційного дослідження 
засвідчено відповідними довідками Інституту економіки промисловості НАН 
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України, Департаменту культури, туризму та культурної спадщини 
Кіровоградської обласної державної адміністрації, Центральноукраїнського 
національного технічного університету. 

Ключові слова: державно-приватне партнерство, механізм регулювання, 
соціальна сфера, ефективність, стратегія, інноваційні екосистеми. 

ABSTRACT 

Nabulsi H. The mechanism of regulation of public-private partnership in the social 
sphere. – Qualifying scientific work with the status of manuscript.  

Thesis for obtaining of Candidate of Economic Sciences Degree (Doctor of 
Philosophy) on specialty 08.00.03 – Economics and Management of National Economy. 
–Central Ukrainian National Technical University Ministry of Education and Science of 
Ukraine, Kropyvnytskyi, 2018. 

In the thesis the theoretical generalization and the solution of the actual scientific 
and applied problem, which consists in the development of the theoretical positions, 
methodical approaches and the scientific and practical recommendations concerning the 
improvement of the mechanism of regulation of public-private partnership in the social 
sphere at the macro- and mesoeconomic levels of Ukraine’s economy is given. 

The theoretical basis of regulation of public-private partnership in the social sphere 
of the economy is disclosed in the thesis, the essence of which is defined as an effective 
model of the project association of financial and organizational resources of stakeholders 
for the purpose of satisfying the expanded range of social needs of the population and 
improvement the level of their satisfaction by increasing the production of goods and 
providing the social services as a material condition of the reproduction of the ability of 
each individual for a long time to act as a creative element of innovative systems, flexible 
consideration of the peculiarities of the functioning of the humanitarian service sector of 
the post-industrial knowledge economy. At that case, under the mechanism of regulation 
of public-private partnership in the social sphere of the economy should be understood as 
an ordered system of measures of regulatory influence on the complex of mutually 
beneficial relations between the regional stakeholders with the issues of redistribution of 
powers, which at this moment are mainly implemented by the state institutions. 
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The peculiarities of forms and models of regulation of social sphere by means of 
public-private partnership, the directions and priorities of its using in the process of 
realization the social projects with the purpose of dynamization of development of the 
regional innovative ecosystems are determined. The typologization of national models of 
regulation the social sphere by the means of public-private partnership is carried out, in 
the basis of what is laid on a set of the willingness of executive authorities on the using 
the traditional and generating the innovative models of cooperation of institutional units 
of mixed market economy which provide the comprehensive consideration of the degree 
of state participation in the realization the principles of social policy, the level of industrial 
development of the national economy, the nature of the relationship between social and 
economic policies of the state, the ratio of the process of integration and fragmentation of 
social protection, level of involvement of stakeholders. 

The comparative analysis of the peculiarities of regulation of the social sphere by 
the means of public-private partnership in the context of international comparisons is 
conducted. On the basis of international comparisons the conclusion about the negative 
impact of actual volumes and the level of efficiency of mixed investment of the 
development of social complexes of the national innovation system on the positioning of 
Ukraine in the international rankings as a country of transition economies is done. 

The integrated evaluation of the effectiveness of regulation of public-private 
partnership at the meso economic level of Ukraine in the context of components of the 
social infrastructure is carried out.  

The forming of profile of the state’s regions on the basis of the selected components 
has allowed to differentiate the current needs of social development, which are aimed to 
address the urgent needs of the territories and the strategic priorities of development, 
which are aimed on the significantly improving the quality of life of the regions’ 
population and increasing the competitiveness of the national economy in the long-term 
perspective. 

In the thesis the strategic landmarks of the improving of the efficiency of regulation 
of public-private partnership in the social sphere of Ukraine are proposed, which are 
considered in the context of the prospect of integrating the disparate elements of sectoral 
clusters of the social sphere into the regional innovation ecosystems, enriching the 
practice of co-competitive realization of project, minimizing the impact of latent risks, 
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their localization and effective hedging in the process of developing the detailed maps of 
prevention, relaxation and elimination. 

The methodical approaches to the modernization of the mechanism of regulation 
of public-private partnership in the social sphere of the national economy and its 
implementation into the process of self-organization and self-governance of regional 
innovation ecosystems are developed, which consists in enriching the spectrum and 
improving the quality level of satisfying the social and vital needs of the material carriers 
of human capital by the increasing the personal potential of the increasing the level of 
productivity, labor mobility, and life-time value on the basis of forming the regulatory 
framework for the regulation of social needs of submarkets by the means of public-state 
partnership, the intensive deployment of technological platforms of the activities of the 
regional innovative ecosystems, diversification and mobilization of sources of financial 
resources, realization the marketing mechanisms and channels of supply to the users the 
social services with the highest quality. 

In the work the methodological supply is given and the sequence of implementation 
of benchmarking of macroeconomic aggregates is substantiated which are considered as 
the material basis of realization of public-private partnership in the conditions of 
expanding the participation in it the institutional stakeholders of the social sphere at the 
level of the national economy. The system of indicators of monitoring of the evaluation 
of the effectiveness of the application of partnership’s models at the regional level of 
management is substantiated, which comprehensively takes into account the requirements 
for the determining the indicators of current and discounted social, commercial, 
budgetary and non-economic effects of cooperation at the stages of competitive 
consideration of possible options of realization, practical implementation and analysis of 
completed projects of public-private partnership in the social sphere of the national 
economy. 

The scientific provisions, conclusions and proposals, which are made for the 
defense are formulated by the author independently. From the scientific works, which 
were published in co-authorship, only the provisions and ideas belonging to the author 
are used in the thesis. 

The practical significance of the thesis’s research is the possibility of using the 
proposed methodological provisions and practical recommendations for improving the 
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mechanism of public-private partnership in the social sphere of national economy and the 
development of recommendation on the forming, practical using and the further 
improvement of its state regulation. The implementation of the thesis’s research was 
certified by the relevant certificates (Institute of Industrial Economics of the Academy of 
Sciences of Ukraine, the Department of culture, tourism and cultural heritage of the 
Kirovohrad Regional State Administration, Central Ukrainian National Technical 
University). 

Keywords: public-private partnership, mechanism of regulation, social sphere, 
effectiveness, strategy, innovative ecosystems. 
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Journals indexing (DRJI) (заг. обсяг 0,88 друк. арк., особисто автору належить 0,54 

друк. арк.) Особистий внесок автора: здійснено розрахунки потенційного обсягу 

залучення коштів інституційних установ з метою запровадження відносин 

державно-приватного партнерства у соціальній сфері регіональної економіки. 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

8. Набулси Х. К вопросу о социальной ответственности бизнеса / Х. Набулси 
// Людина, бізнес, держава: реалії та перспективи соціально-економічного та 
інноваційного розвитку: збірник доповідей Міжнар. наук.-практ. конф.                             
(м. Кіровоград, 17 квітня 2014 р.). – КНТУ. – Кіровоград: КОД, 2014. – С. 150-151 
(0,19 друк. арк.).  
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9. Набулсі Х. Моделі управління мезофінансовими потоками державно-
приватного партнерства на регіональному рівні / Ю.В. Малаховський, Х. Набулсі // 
Ефективні моделі управління в сучасних умовах: теорія і практика: збірник 
доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Кіровоград, 17 квітня 2015 р.). 
– Кіровоград: Ексклюзив-Систем, 2015. – С. 39-42 (заг. обсяг 0,13 друк. арк., 

особисто автору належить 0,1 друк. арк.). Особистий внесок здобувача: 

визначено фінансові особливості реалізації угод державно-приватного 

партнерства на місцевому рівні. 

10. Nabulsi H. Privatization and the Lebanese economy recovery / H. Nabulsi // 
Ефективні моделі управління в сучасних умовах: теорія і практика: збірник тез 
доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кіровоград, 10-11 червня 2016 р.). – 
Кіровоград: Ексклюзив-Систем, 2016. – С. 76-79 (0,21 друк. арк.).  

11. Nabulsi H. Some results of the research on mechanism of regulation of public-
private partnership in Ukraine / H. Nabulsi // Актуальні проблеми та перспективи 
розвитку маркетингового управління: тези доповідей IV Всеукр. наук.-практ. конф. 
молодих учених та студентів (м. Київ, 4 листопада 2016 р.). – Київ: КНУТД, 2016. 
– С. 79-81 (0,21 друк. арк.).  

12. Nabulsi H. Theoretical and practical basis for improving the mechanism of 
public-private partnership / Y.V. Malakhovsky, H. Nabulsi // Development strategy of 
science and education: Collection of science articles. – Fidelite editions, Namur, 
Belgique, 2017. – p. 235-239. Включено до Російського індексу наукового цитування 
Science Index. (заг. обсяг 0,19 друк. арк., особисто автору належить 0,11 друк. 

арк.). Особистий внесок здобувача: визначено перелік показників оцінювання 

ефективності реалізації проектів державно-приватного партнерства на 

регіональному рівні. 

13. Nabulsi H. Features of models of national public-private partnership /                  
Y.V. Malakhovsky, H. Nabulsi // Research: tendencies and prospects: Collection of 
science articles. – Editorial Arane, S.A. de C.V., Mexico City, Mexico, 2017. – p. 32-36. 
Включено до Російського індексу наукового цитування Science Index. (заг. обсяг 

0,21 друк. арк., особисто автору належить 0,12 друк. арк.). Особистий внесок 

здобувача: досліджено особливості застосування моделей державно-приватного 

партнерства в азійських країнах з розвиненою ринковою економікою. 
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14. Набулсі Х. Досвід організації державно-приватного партнерства у 
соціальному секторі економіки / Х. Набулсі // Кіровоградщина – 2025: пріоритети і 
можливості розвитку (Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.). (м. Кропивницький,        
7 червня 2017 р.) – Кропивницький: ЦНТУ, 2017. – С. 85-87 (0,23 друк. арк.).  

15. Nabulsi H. Public-private partnership and financing of the innovative-oriented 
structures in Ukraine / Filstein L.M., Yu.V. Malakhovskyi, H. Nabulsi // Science and 
Society: Collection of science articles. – Edizioni Magi, Roma, Italy, 2017. – p. 52-56. 
Включено до Російського індексу наукового цитування Science Index (РФ), є 
доступним для цитування ресурсом Conference Proceedings Citation Index – Social 
Sciences & Humanities (CPCI-SSH) мережі Web of Science Core Collection бази даних 
Thomson Reuters (заг. обсяг 0,30 друк. арк., особисто автору належить 0,18 друк. 

арк). Особистий внесок здобувача: досліджено особливості застосування моделей 

державно-приватного партнерства у процесі організації діяльності регіональних 

інноваційно-орієнтованих структур кластерного типу. 

16. Nabulsi H. Features of financing of the innovative-oriented structures using 
mechanisms of the public-private partnership / Y.V. Malakhovskyi, H. Nabulsi,                   
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Collective monograph. – Baltija Publishing, Riga, Latvia, 2017. – p. 106-118. (заг. обсяг 

1,01 друк. арк., особисто автору належить 0,58 друк. арк). Особистий внесок 

здобувача: розроблено фінансову модель процесу формування регіональних 

інноваційно-орієнтованих структур кластерного типу. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

АБР – азійський банк розвитку 
ВВН(НТ)Р – внутрішні витрати на виконання наукових (науково-технічних) робіт  
ВВП – валовий внутрішній продукт 
ВВП – валовий національний продукт 
ВДВ – валова додана вартість 
ВНД – валовий національний доход  
ВНЗ – вищий навчальний заклад 
ВНП – валовий національний продукт 
ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров’я 
ВРП – валовий регіональний продукт 
Г(С)ІЕС – галузева/секторальна інноваційна екосистема 
ГВЛ – глобальний вартісний ланцюжок 
ГІЕС – глобальна інноваційна екосистема 
ГІС – глобальна інноваційна система 
ГОУ – галузевий орган управління 
ГСНЕ – галузева структура національної економіки 
ДБ – державний бюджет 
ДГ – домашнє господарство 
ДПП – державно-приватне партнерство 
ДР ССНЕ – державне регулювання соціальної сфери національної економіки 
ЄБРР – європейський банк реконструкції та розвитку 
ЄІФ – європейський інвестиційний фонд 
ЖКГ – житлово-комунальне господарство 
ЖЦ – життєвий цикл 
ЗДУ – загальне державне управління (інституційний сектор) 
ЗМІ – засоби масової інформації 
ІЕС – інноваційна екосистема 
ІМ – інноваційна мережа 
ІСТ – інноваційна соціальна технологія 
КВЕД – код виду економічної діяльності 
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Р(Т)ІС – регіональна (територіальна) інноваційна система 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Головною запорукою динамічного розвитку сучасної 
економіки виступає інноваційна мобільність людського капіталу, постійне 
відтворення здатності працівників до безупинного та тривалого професійного 
росту, розширення потенціалу втілення креативних знань у повсякденній 
практичній діяльності, генерування на цій основі високої особистісної та групової 
конкурентоспроможності. Реалізація сучасної моделі економічного зростання стає 
можливою за цілеспрямованого створення у соціальній сфері життєдіяльності 
суспільства реальних умов виходу за рамки задоволення первинних потреб, 
акцентуванні уваги на вторинних, соціально-групових, престижних, духовних, 
соціовітальних запитах, прагненні творчого самовиразу.  

Соціально-економічні реалії сучасної України, які багато в чому формуються 
під впливом процесів інтегрування до європейської практики вільного 
міжкраїнного перетікання людських ресурсів, капіталів, товарів та послуг, сьогодні 
мають переважно негативні соціальні наслідки. Масоване переміщення за кордони 
країни найбільш активної та професійно підготовленої частини людських ресурсів, 
викликане цим звуження матеріальної бази формування людського капіталу нації, 
падіння рівня якості задоволення духовних, культурних, рекреативних запитів 
населення, вимагають якнайшвидшого подолання ставлення до соціальної сфери 
як похідної підсистеми індустріального суспільства, перетворення її у рушійний 
елемент економічного розвитку, який пов’язаний з безперервним інноваційним 
відтворенням суб’єктів соціального процесу.  

Стає очевидним, що навіть підтримувати на незмінному рівні стандарти 
функціонування соціальної сфери неможливо виключно на основі фінансування за 
рахунок коштів державного та місцевих бюджетів. Розширення переліку та 
генерування нових соціальних потреб, зростання якості їхнього задоволення 
передбачає використання проектів державного-приватного партнерства як 
ефективних моделей інтегративного об’єднання капіталів та організаційних 
ресурсів суб’єктів публічного сектору та публічної сфери суспільного сектору 
змішаної економіки на засадах самоорганізації та самоврядування із 
використанням інноваційних підходів. 
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Дослідженням сутності державно-приватного партнерства у соціальній сфері 
національної економіки присвячено публікації вітчизняних вчених М. Войнаренка, 
В. Геєця, Б. Данилишина, О. Длугопольського, Г. Кучерової, О. Левченка,                 
Ю. Малаховського, О. Мартякової, К. Павлюк, В. Семиноженка, Л. Федулової,        
К. Шапошникова, П. Шилепницького та ін. Особливості формування партнерських 
відносин з метою реалізації соціальних проектів розглядають в своїх роботах 
зарубіжні вчені А. Акинтоє, Б. Вайс, М. Геддс, Дж. Делмон, Е. Єскомб, 
Ф. Оладеінде, Г. Петерс, П. Розенау, Є. Савас, Г. Ходж. Окремим аспектам 
проблеми присвячено публікації Р. Жовновач, О. Магопець, М. Семикіної,                 
О. Ткачук, Н. Шалімової.  

Віддаючи належне вагомим здобуткам у дослідженні актуальної наукової 
проблематики, слід визнати, що регулювання соціальної сфери є процесом 
складним та в методичному плані недостатньо розробленим. Стратегічне 
орієнтування на інноваційні стандарти реалізації проектів покладаються в основу 
теоретико-методичного осмислення та обумовлюють необхідність вироблення 
ефективного механізму регулювання державно-приватного партнерства у 
соціальній сфері. Цим зумовлено вибір теми, мети та завдань, структури та змісту 
дисертації. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну 
роботу виконано згідно плану наукових досліджень Центральноукраїнського 
національного технічного університету в межах науково-дослідних робіт: 
“Розвиток інноваційно-інтегрованих структур як чинник національної безпеки 
держави в умовах соціально-економічної нестабільності” (номер державної 
реєстрації 0117U001101, 2017 р.), де автором досліджено теоретичні засади 
використання механізму державно-приватного партнерства у соціальній сфері, 
особливості його використання за умов прискорення процесів горизонтально-
мережевої стратифікації глобальної економіки; “Формування та розвиток 
інноваційних кластерів на регіональному рівні” (номер державної реєстрації 
0117U001296, 2017 р.), у ході виконання якої автором розроблено методику 
оцінювання результативності державно-приватного партнерства у соціальній сфері 
на національному, регіональному, локальному рівнях на основі застосування 
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моделей міжгалузевого балансу; “Стратегічне програмування розвитку 
мезоекономічних систем в структурі національної економіки” (номер державної 
реєстрації 0117U001291), під час виконання якої було здійснено кількісне 
оцінювання внеску регіонального закладу вищої освіти у формування регіональної 
інноваційної екосистеми. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є поглиблення 
теоретико-методичних положень та розроблення науково-практичних 
рекомендацій щодо удосконалення механізму регулювання державно-приватного 
партнерства у соціальній сфері на макро- та мезоекономічному рівнях економіки. 

Для досягнення визначеної мети в дисертації поставлено і вирішено такі 
завдання: 

− узагальнити теоретико-методичні засади щодо ідентифікації сутності 
поняття “державно-приватне партнерство у соціальній сфері економіки”; 

− визначити особливості форм і моделей регулювання соціальної сфери 
економіки засобами державно-приватного партнерства; 

− здійснити компаративний аналіз міжнародної практики, провести аналіз 
результативності регулювання соціальної сфери засобами державно-приватного 
партнерства на макро- та мезоекономічному рівнях; 

– запропонувати стратегічні орієнтири підвищення ефективності 
регулювання державно-приватного партнерства у соціальної сфері Україні;  

- визначити шляхи модернізації механізму регулювання державно-
приватного партнерства у соціальній сфері економіки; 

– розробити пропозиції щодо використання державно-приватного 
партнерства у процесі реалізації соціальних проектів регіональних інноваційних 
екосистем; 

– удосконалити систему показників моніторингу державно-приватного 
партнерства в умовах розширення участі у ньому інституціональних стейкхолдерів. 

Об’єктом дослідження є процес регулювання державно-приватного 
партнерства у соціальній сфері національної економіки. 
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Предметом дослідження є теоретико-методичні положення та практичні 
аспекти застосування механізму регулювання державно-приватного партнерства у 
соціальній сфері національного та регіонального рівнів економіки. 

Методи дослідження. Теоретичною основою дослідження є діалектичні 
методи пізнання, методичні засади управління процесами надання громадських 
благ у соціальному секторі національної економіки та методи його регулювання 
засобами державно-приватного партнерства. У процесі дослідження використано 
методи: аналізу, синтезу і наукової абстракції – під час уточнення базових 
економічних понять наукового дослідження (пп. 1.1-1.2); узагальнення та 
класифікації – у ході вивчення особливостей регулювання органами державного 
управління процедур державно-приватного партнерства (п. 1.3); порівняльний і 
статистичний аналіз, кореляційно-регресійний аналіз, індексний метод і метод 
групування – з метою вивчення стану та тенденцій регулювання органами 
державного управління проектів змішаного партнерства (пп. 2.1-2.2); 
інтегрального оцінювання ефективності впливу форм та методів регулювання 
державно-приватного партнерства на розвиток мезорівня національної економіки 
(п. 2.3); системно-структурного аналізу – під час розробки напрямів удосконалення 
механізму державно-приватного партнерства (п. 3.1); абстрактного структурно-
логічного аналізу особливостей державно-приватного партнерства у соціальній 
сфері для виявлення істотних ознак, з метою удосконалення яких здійснюється 
інноваційне оновлення його моделей (п. 3.2); графічного – під час розроблення 
пропозицій щодо моніторингу ефективності механізму регулювання державно-
приватного партнерства (п. 3.3).  

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові акти 
України, аналітична інформація центральних органів виконавчої влади, дані 
державних служб статистики, фундаментальні положення нової теорії 
інноваційного зростання, еволюційної та неоінституціональної теорій, наукові 
праці вітчизняних та зарубіжних учених з проблем розвитку та регулювання 
соціального сектору, результати власних досліджень та розрахунків автора.  
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Наукова новизна результатів дослідження. Наукові результати, одержані 
автором, полягають у поглибленні теоретико-методичних засад регулювання 
державно-приватного партнерства у соціальній сфері інноваційної економіки. 

Наукова новизна дисертаційної роботи полягає у досягненні таких суттєвих 
результатів: 

удосконалено: 

− теоретичні положення щодо визначення сутності поняття “державно-
приватне партнерство у соціальній сфері економіки”, що на відміну від існуючих, 
розглядається у якості ефективної моделі проектного об’єднання фінансових та 
організаційних ресурсів стейкхолдерів, у ході яких забезпечується задоволення 
розширеного спектру соціальних потреб населення  та підвищення якісного рівня 
їхнього задоволення шляхом зростання виробництва товарів та надання послуг 
соціального спрямування як матеріальної умови відтворення здатності кожного 
індивіда протягом тривалого часу виступати у якості креативного елементу 
інноваційних систем, гнучкого врахування особливостей функціонування 
гуманітарно-сервісного сектору постіндустріальної економіки знань, у результаті 
чого досягається підвищення якості людських ресурсів та кваліфікації робочої 
сили, ефективний соціальний діалог у суспільстві, зменшення міграції, підвищення 
якості життя, зростання конкурентоспроможності бізнес-структур та обсягів 
відрахувань до бюджетів усіх рівнів;  

− систематизацію національних моделей державно-приватного партнерства 
у гуманітарній сфері ліберального, патерналістського, егалітарного, соціально-
ринкового типів національної соціальної політики за сукупністю ознак 
налаштованості на використання традиційних та генерування інноваційних 
моделей партнерства, що на відміну від поширених підходів, передбачають 
всебічне врахування ступеня участі держави у реалізації засад соціальної політики, 
рівня індустріального розвитку національної економіки, характеру зв’язку між 
соціальною та економічною політикою держави, співвідношення процесів 
інтегрування та фрагментування соціального захисту, рівня залучення 
стейкхолдерів, яка враховує всі можливі самоврядні комбінації варіантів 
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забезпечення комерційних інтересів власників активів, джерел інвестицій, носіїв 
ризику; 

− методичні положення щодо застосування результатів рейтингового 
інтегрального оцінювання результативності регулювання державно-приватного 
партнерства на мезоекономічному рівні, що, на відміну від діючих підходів, 
дозволяють на основі формування профілю кожного регіону у розрізі компонент 
соціальної інфраструктури (освіта, охорона здоров’я, культура, спорт і туризм, 
соціальне забезпечення, житлово-комунальне господарство, транспортна 
інфраструктура і зв'язок, торгівля, харчування і побутове обслуговування) 
диференційовано визначити як поточні потреби, спрямовані на вирішення 
нагальних потреб територій, так і стратегічні пріоритети їх розвитку, орієнтовані 
на підвищення якості життя населення регіонів та зростання 
конкурентоспроможності економіки у довгостроковій перспективі; 

− механізм регулювання державно-приватного партнерства у соціальній 
сфері, який на відміну від діючого, функціонує у контексті реалізації стратегічних 
пріоритетів докорінного оновлення сфери надання матеріальних та нематеріальних 
послуг, полягає у збагаченні спектру та підвищенні рівня якості задоволення 
соціовітальних потреб матеріальних носіїв людського капіталу шляхом 
нарощування особистісного потенціалу зростання рівня продуктивності, 
мобільності праці, цінності часу життєдіяльності на основі формування 
нормативно-правової бази регулювання субринків соціальних потреб засобами 
публічно-державного партнерства, інтенсивного розгортання технологічних 
платформ ідентифікації та структурування потреб стейкхолдерів регіональних 
інноваційних екосистем, диверсифікації та мобілізації джерела фінансових коштів, 
реалізації маркетингових механізмів і каналів постачання користувачам соціальних 
послуг найвищої якості; 

дістали подальшого розвитку: 

− аналітична оцінка сучасного стану та тенденцій регулювання державно-
приватного партнерства у сегментах охорони здоров’я та освіти соціальної сфери 
національної економіки України щодо визначення формату розподілу повноважень 
між стейкхолдерами у сфері виробництва товарів та надання послуг, які на даний 
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момент здійснюються переважно державними підприємствами та установами, що, 
на відміну від існуючих підходів, дозволить максимально використовувати 
проекти державно-приватного партнерства для нарощування людського та 
соціального капіталу суспільства, поширювати практику публічно-приватного 
партнерства на сферу інноваційної медицини, освіти, креативні галузі соціальної 
сфери, сприяти органічному інтегруванню на регіональному рівні елементів 
механізмів соціального діалогу та партнерства, що має за кінцеву мету всебічне 
сприяння зростанню рівня кваліфікації робочої сили, якості життя, динамічного 
оновлення середовища існування; 

− напрями модернізації традиційних та запровадження інноваційних форм 
державно-приватного партнерства, які дозволяють інтегрувати розрізнені елементи 
галузевих кластерів соціальної сфери до складу регіональних інноваційних 
екосистем, збагатити практику співконкурентної реалізації проектів партнерства, 
мінімізувати вплив латентних ризиків, забезпечити їхню локалізацію та ефективне 
хеджування у процесі розроблення деталізованих карт запобігання, послаблення та 
усунення; 

− методичне забезпечення та організаційна реалізація процесу бенчмаркінгу 
макроекономічних агрегатів як матеріальної основи державно-приватного 
партнерства у соціальній сфері на рівні національної економіки; моніторингу 
показників оцінювання ефективності застосування моделей партнерства на 
регіональному рівні господарювання, який, на відміну від існуючих підходів, 
всебічно враховує вимоги до визначення показників поточного, а також 
дисконтованого суспільного, комерційного, бюджетного та позаекономічного 
ефектів співпраці на стадіях конкурсного розгляду можливих варіантів реалізації, 
практичного запровадження та аналізу завершених проектів. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 
використання запропонованих методичних положень та практичних рекомендації 
для вдосконалення теоретико-методичних засад використання механізму 
державно-приватного партнерства у соціальній сфері національної економіки та 
розробки рекомендації щодо формування, практичного використання та 
подальшого поліпшення процесу його державного регулювання. Пропозиції щодо 
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вдосконалення організаційно-економічних засад функціонування механізму 
партнерства враховано фахівцями Інституту економіки промисловості НАН 
України у ході виконання тематики досліджень за напрямами регулювання 
соціальної сфери економіки, соціально-економічних проблем виробництва та 
соціальної політики в сучасних умовах, вирішення регіональних проблем 
соціального розвитку, формування новітнього господарського механізму 
підприємництва і корпоративного управління (довідка № 127/к-135 від 05.05.2017 
р.). Методологію організації моніторингу державно-приватного партнерства у 
соціальній сфері та проведення розмежувального розрахунку ефектів у рамках 
постійної співпраці сторін партнерства та окремих проектів на рівні регіональної 
(територіальної) інноваційної екосистеми, об’єднаних територіальних громад 
рекомендовано для поширення на діяльність організацій та установ соціального 
сектору економіки Департаментом культури, туризму та культурної спадщини 
Кіровоградської обласної державної адміністрації (довідка №01-19-701/1 від 29 
грудня 2017 р). Основні положення дисертації запроваджено у освітній процес 
Центральноукраїнського національного технічного університету під час 
викладання навчальних дисциплін “Корпоративне управління”, “Публічне 
адміністрування”, “Організація культурно-масових та громадських заходів”, 
“Організація діяльності в органах місцевого  самоврядування”, “Державне та 
регіональне управління”, “Еволюція публічного управління”, “Неурядові 
організації в системі публічного управління” (довідка № 31-15/2327 від 29.12.2017 
р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є завершеним, самостійно 
виконаним дослідженням, у якому викладено авторський підхід щодо 
вдосконалення механізму регулювання державно-приватного партнерства в 
соціальній сфері у відповідності до потреб розвитку національної економіки 
України та громадянського суспільства. Наукові результати, висновки та 
рекомендації, які виносяться на захист, одержані автором самостійно. З наукових 
праць, опублікованих у співавторстві, у дисертації використано лише ті ідеї та 
положення, що належать дисертанту. 
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Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 
доповідалися та обговорювалися на міжнародних науково-практичних 
конференціях: “Development strategy of science and education” (м. Намур, Бельгія, 30 
березня 2017 р.), “Research: tendencies and prospects” (м. Мехіко, Мексика, 28 квітня 
2017 р.), всеукраїнських науково-практичних конференціях: “Актуальні проблеми 
та перспективи розвитку маркетингового управління” (м. Київ, 4 листопада 2016 
р.), “Ефективні моделі управління в сучасних умовах: теорія і практика” (м. 
Кіровоград, 10-11 червня 2016 р.), регіональній науково-практичній конференції 
“Кіровоградщина-2025: пріоритети і можливості розвитку” (м. Кропивницький, 
7 червня 2017 р.).  

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження опубліковані у 
16 наукових працях обсягом 8,37 др. арк. (особисто автору належить 8 наукових 
праць обсягом 2,52 др. арк.), з них 6 статей – у наукових фахових виданнях України, 
1 – у зарубіжному науковому виданні, 9 – в інших виданнях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 
розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг роботи 
становить 287 сторінок (обсяг основного змісту роботи – 176 сторінок друкованого 
тексту), включає 47 таблиць, 25 рисунків, шість додатків. Список використаних 
джерел налічує 249 найменування. 
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РОЗДІЛ 1 
ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РЕГУЛЮВАННЯ  

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ 
ЕКОНОМІКИ 

1.1. Теоретичні основи функціонування соціальної сфери у структурі 
національної економіки 

Складний характер структури сучасного суспільства, переплетіння в ньому 

різноманітних за характером та змістом різновидів громадської діяльності – 

виробничо-економічної, соціально-побутової, політичної, релігійної, естетичної – 

має за результат формування різних сфер суспільного життя. Базовими сферами 

суспільного життя є економічна, соціальна, політична та духовна. 

Економічна сфера, яка включає виробництво, розподіл, обмін та споживання 

матеріальних благ, функціонує у вигляді єдиного економічного простору, 

виступаючи середовищем організування господарського життя, взаємодії галузей 

національної економіки, міжнародної економічної співпраці. Саме у економічній 

сфері реалізується сукупність виробничих відносин, які включають до свого складу 

відносини власності на засоби виробництва, відносини обміну діяльністю та 

відносини розподілу матеріальних благ. 

Матеріальним базисом функціонування економічної сфери життєдіяльності 

суспільства виступає РСНЕ, який забезпечує постійне відтворення матеріально-

речового середовища його функціонування. Організування взаємодії всіх 

об’єктивних та суб’єктивних факторів розвитку ринкової економіки є предметом 

діяльності інститутів управління нею як основоположною сферою розвитку 

суспільства.  

Вагомий внесок у формування теоретичних та практичних засад розвитку 

РСНЕ, формування виробничого комплексу постіндустріального суспільства 

здійснили вітчизняні та зарубіжні вчені О. Алимов [1], Д. Белл [2], Г. Вечканов [3], 

М. Войнаренко [4], В. Геєць [5], О. Длугопольський [6], Р. Жовновач [7],                       
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О. Левченко [8], М. Семикіна [9], В. Семиноженко [10], О. Собкевич [11],                    

Н. Шалімова [12], Н. Юрків [13] та ін. 

Формально, до складу РСНЕ може бути віднесено всі суб’єкти 

господарювання, що безпосередньо створюють ВДВ, формують ВВП і НД, 

виробляють товари та послуги, які не відносяться до СФК. Найбільш поширені 

визначення сутності та змісту категорії РСНЕ наведено у табл. 1.1. 

Таблиця 1.1 

Підходи до визначення сутності та змісту категорії  
“реальний сектор національної економіки” сучасними дослідниками 
Автор Сутність та визначення категорії Джерело 

А. Грязнова 
Сектор, в якому створюється ВВП, який включає 
промислове виробництво, що складається з підприємств 
добувної та переробної галузей промисловості  

[14] 

О. Волот, 
І. Пліско 

Один з секторів НЕ, який охоплює діяльність суб’єктів 
господарювання, що безпосередньо пов’язані із сукупним 
попитом і сукупною пропозицією, формуванням ВВП і 
ВНП, виробництвом матеріальних та нематеріальних 
товарів і послуг, які не відносяться до ФСНЕ  

[15] 

К. Кобилд [16] 
О. Украінская [17] 

В. Мєшков 

Економічна система, яка забезпечує розвиток всієї системи 
ринків окремої території, включаючи сукупний потенціал 
даної території в матеріально-речовому прояві, і весь 
комплекс економічних відносин, пов’язаних з діяльністю 
суб’єктів ринку  

[18] 

Б. Пшик 

Представлений нефінансовими корпораціями (великі, малі і 
середні підприємства), основним видом діяльності яких є 
виробництво товарів чи надання нефінансових послуг. 
Входять як галузі матеріального виробництва, так і сфера 
послуг  

[19] 

Б. Райзберг,      
Л. Лозовський,  

Е. Стародубцева 

Галузі економіки, які виготовляють матеріально-речові 
продукти, нематеріальні форми багатства (послуги), за 
виключенням не віднесених до сектору операцій у 
фінансово-кредитних і біржових сферах  

[20] 

А. Шабалін 
Сектор безпосередньо пов’язаний з матеріальним 
виробництвом і отриманням прибутку, а також 
поповненням державного бюджету  

[21] 

Н. Юрків 

Складна багатоелементна система з великою кількістю 
зовнішніх та внутрішніх чинників, що її визначають, а 
також зі значною сукупністю взаємозв’язків (міжгалузевих, 
міжсекторальних, міжрегіональних, міжнародних тощо) як 
всередині цієї системи (на всіх її рівнях), так і з елементами 
систем вищих рівнів  

[22] 

Джерело: складено автором на основі узагальнення літературних джерел 
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Особливості окремих видів економічної діяльності, які може бути віднесено 
до РСНЕ, дозволяють здійснити його поділ на сектори (рис. 1.1).  

 

Рис. 1.1. Сегментація КВЕД за секторами національної економіки 
Джерело: складено автором на основі узагальнення джерел [6, 10, 13, 16, 22, 23] 

Наведена схема, враховуючи практично всі основні види економічної 
діяльності зі створення доданої вартості, формування СНР і макроекономічних 
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показників, дозволяє здійснити умовне (з використання КВЕД) розмежування 
РСНЕ на сегменти: матеріального виробництва; індивідуальних споживчих послуг; 
торговельних послуг. В свою чергу, торговельні послуги може бути частково 
віднесено як до матеріальних, так і до невиробничих послуг.  

ССНЕ, як елемент національної економіки, є специфічним середовищем 
безпосереднього функціонування системи розширеного відтворення громадського 
суспільства у процесі реалізації соціальної політики держави щодо використання 
продукції та послуг, що виступають результатом діяльності РСНЕ, яка забезпечує 
підтримку життя усіх верств населення, задоволення різноманітних людських 
потреб за допомогою реалізації механізмів присвоєння засобів життєдіяльності та 
існування [24]. Елементи ССНЕ представлено на рис. 1.2. 

 
Рис. 1.2. Система взаємодії елементів ССНЕ як середовища реалізації 

соціальної політики держави 
Джерело: [25] 

Соціальна сфера життєдіяльності суспільства втілюється у конкретно-
історичній формі організування процесу відносин між людьми, їх групами, 
людиною і суспільством, за допомогою яких здійснюється оволодіння 
індивідуумом у процесі життя і діяльності умов та засобів відтворення, що 
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належать до матеріально-речового середовища, яке включене до людської 
життєдіяльності і забезпечує відтворення людини як суспільної істоти [26].  

У соціальній сфері взаємовідносин соціальних страт суспільства (класів, 
професійних та соціально-демографічних верств населення, національних 
спільнот) формуються здорові умови виробничої діяльності людей, вирішуються 
проблеми організування їхнього побуту, охорони здоров’я, освіти та соціального 
забезпечення, реалізується фактичний рівень життя людей. На організування 
соціальної сфери життєдіяльності суспільства спрямовується соціальна політика 
держави. З цією метою формується система органів, які забезпечують реалізацію 
державою своєї соціальної функції. 

Теоретичні підвалини сучасного підходу до розуміння сутності ССНЕ було 
закладено у класичних працях Р. Арона “The Industrial Society. Three Lectures on 
Ideology and Development” (1967), Ж. Бодрільяра “Selected Writings” (1996),               
Д. Белла “The Coming of Post-Industrial Society. A Venture in Social Forecasting” 
(1976) [2], З. Бжезінськи “Between Two Ages” (1970), М. Кастельса “The Information 
Age: Economy, Society and Culture” (1996-1998), Р. Дарендорфа “Class and Class 
Conflict in Industrial Society” (1959), П. Дракера “Post-Capitalist Society” (1993),         
А. Етціоні “The Active Society” (1968).  

У них були розвинуті базові положення теорій Ж. Кондорсе, А. Сен-Сімона, 
О. Конта, Ф. Ліста, К. Бюхера, В. Зомбарта, Б. Гільденбрандта, К. Кларка, А. Пенті, 
В. Ростоу, К. Томінага, Дж. Гелбрейта, А. Турена, Р. Рихти, Ж. Фурастьє та інших 
знаних представників соціологічної та політологічної наукової думки. Зазначені 
роботи в цілому присвячено дослідженню методологічних принципів теорії 
постіндустріального суспільства, проблемам формування його структури у складі 
секторів – первинного (видобувні галузі), вторинного (обробні галузі), третинного 
(сфера надання послуг кінцевим споживачам). Розподіл секторів за формою 
продукту виробництва – матеріального (речового) і нематеріального (неречових 
послуг) – базувався на високому ступені його однорідності для видобувних та 
обробних галузей (засоби праці, предмети праці, предмети споживання). 
Неоднорідність продукту третинного сектора пояснювався високою 
різноманітністю матеріальних (вантажний транспорт, зв’язок, виробничі види 
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житлово-побутового обслуговування) та нематеріальних (послуги охорони 
здоров’я, науки, культури, страхування, кредитування, соціального забезпечення 
тощо) послуг. До сектора також було віднесено підрозділи соціальної 
інфраструктури, які надають послуги щодо підготовки кадрів, шкільної та вищої 
освіти. 

Оновлена модель сучасної національної економіки Д. Белла [2], яка 
відображала наростаючий конфлікт між соціальною структурою та новою 
виробничою культурою у трансформаційному суспільстві, передбачала 
перегрупування секторів у новий спосіб: первинний (видобувні галузі) – вторинний 
(обробні галузі) – третинний (транспортні і комунальні послуги) – четвертинний 
(торгівля, фінанси, страхування, операції з нерухомістю) – пятиринний (охорона 
здоров’я, освіта, відпочинок, дослідницька діяльність, урядові заклади). Фактично, 
третинний сектор перетворювався у три нових, що означало створення теоретичних 
засад реструктуризації класифікації галузей суспільного виробництва на основі 
реалізації історичного принципу розгортання структури суспільного виробництва. 

Незважаючи на певну інноваційність підходу Д. Белла, сутність 
постіндустріального суспільства змальовувалась через перспективи порівняно 
більш швидкого зростання третинного сектору національної економіки у 
порівнянні з двома першими, як з точки зору чисельності зайнятих, так і питомої 
ваги виготовлюваного національного продукту. Одночасно, такий спосіб 
класифікації не надавав можливості здійснити функціональний підхід до створення 
механізму реалізації, не враховував соціального характеру послуг, які 
безпосередньо задовольняли соціальні потреби людей. 

Проблемі ідентифікації сутності ССНЕ на основі галузевого підходу з 
врахуванням особливостей сучасних умов розвитку суспільства приділялась 
значна увага зі сторони широкого наукового загалу зарубіжних та вітчизняних 
вчених, таких як О. Алимов, А. Бабич, В. Баумоль, З. Варналій, І. Гнибіденко,          
М. Джастмен, К. Ерроу, В. Зомбарт, В. Іноземцев, А. Клейнкнехт, В. Козак,                 
К. Конрад, А. Кочерга, В. Куценко, Х. Ламперт, Е. Лібанова, В. Ляшенко,                     
В. Новіков, Г. Осадча, А. Пакуліна, Є. Палійчук, М. Платон, Д. Полозенко,                  
В. Проскуряков, В. Рутгайзер, П. Самуельсон, В. Скуратівський, Г. Спенсер,          
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Дж. Стігліц, Ж. Тощенко, Г. Трілленберг, Дж. Штайн, А. Чухно, А. Ягодка та ін. 
Найбільш вживані визначення сутності та змісту категорії ССНЕ наведено у табл. 
1 Додатку А. 

Серед перелічених авторів немає одностайності в питаннях підходів до 
розуміння сутності ССНЕ, особливо в тих, які пов’язані з віднесенням окремих 
видів економічної діяльності до секторальних. Найбільш функціональним, таким, 
що може без засторог покладатись у основу організації господарських процесів, 
видається нам підхід М. Кастельса [54], який у своїх роботах розвинули українські 
дослідники В. Геєць [5], С. Дорогунцов [34], А. Чухно [51]. Введення у науковий 
обіг категорій “виробнича послуга”, “соціальна послуга” і “послуга, які відноситься 
до сфери розподілу”, дозволяє здійснити переформатування ССНЕ у відповідності 
до реалій постіндустріальної інноваційно-мережевої економіки (рис. 1.3). 

Оскільки будь-яка економічна діяльність за своїм характером є соціальною, 

то, на переконання М. Горожанкіної [55], ССНЕ представляють не лише галузі, які 
безпосередньо задовольняють соціальні потреби, але й галузі матеріального 
виробництва, які виконують таку функцію. Наукюовець пропонує до такого 
переліку віднести галузі, які виробляють продовольчі товари, промислові вироби, 
які складають звичайний набір споживача (одяг, взуття тощо), високоякісні товари 
тривалого користування (меблі, автомашини, теле- і відеотехніку, персональні 
комп’ютери й засоби зв’язку тощо), галузі продовольчого комплексу первинного 
сектору, які виробляють сільськогосподарську продукцію, переробляють її в 
продукти харчування й доставляють споживачу – харчову, цукрову, молочну, 
маслоробну, олійну, консервну, хлібопекарську, пивоварну, спиртову, виноробну й 
лікеро-горілчану, а також рибальство, обробні галузі вторинного сектору, які 
здійснюють вироблення непродовольчих товарів соціальної спрямованості – легку, 
взуттєву промисловість, виробництво товарів культурно-побутового призначення, 
побутової хімії, мила й медикаментів.
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Рис. 1.3. Секторальна стратифікація постіндустріальної національної інноваційної екосистеми 

Джерело: складено автором на основі доопрацювання [5, 34; 51; 54]  
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У результаті такого компонування, структурно-секторальна модель 

національної економіки набуває наступного вигляду: 

- первинний сектор – традиційні галузі першого підрозділу, які 

забезпечують його розвиток: виробництво предметів і знарядь праці, галузі 

обробної промисловості, виробничий транспорт і зв’язок; 

- вторинний сектор містить у собі галузі другого підрозділу – продовольчий 

комплекс і комплекс промислових товарів народного споживання; 

- третинний сектор поєднує виробництво комунально-побутових послуг, 

пасажирський транспорт і зв’язок; 

- четвертинний сектор представлений сукупністю галузей соціальних 

послуг – освітою, охороною здоров’я, наукою, культурою й мистецтвом тощо [55]. 

Особливо важливим, з точки зору функціонального розмежування галузей 

ССНЕ, виступає питання з’ясування сутності послуг соціальної сфери.  

Так, Р. Абубакіров зауважує, що послуги соціальної сфери носять дуальний 

характер прояву, адже пов’язані, одночасно, зі споживанням благ і з інвестиціями 

у людський капітал [27]. Ось чому їх слід відносити як до чистих, так і змішаних 

суспільних благ, виробництво та споживання яких визначається або 

індивідуальним попитом, або потребами суспільства в цілому. З одного боку, вони 

різняться від послуг, що надаються підприємствами і організаціями інших галузей 

невиробничої сфери, адже створюються і надаються в інтересах всього суспільства 

шляхом застосування переважно розумової праці, оцінюються на основі 

залученням показників морально-етичного характеру [54]. З іншого, організування 

їхнього виробництва та споживання є можливим із застосуванням ринкових 

методів господарювання, а якості “чистих” громадських благ притаманні лише 

невеликій кількості соціальних послуг. Тобто, більшість послуг ССНЕ набуває 

товарної форми. Вигоди окремої особи від споживання частково громадських благ 

втілюються у підвищення якості її життя.  

Інші дослідники сфери послуг вважають, що вони не мають уречевленої 

предметної вартості, їх цінність визначається на індивідуальному рівні, не 
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зводиться до грошового еквіваленту, кінцевим результатом споживання є 

соціальний ефект, а оплата здійснюється за процес праці з їх надання [29]. 

І хоча послуги та продукти ССНЕ, які втілюють відносини на рівні “суб’єкт-

суб’єкт”, одночасно видаються відтворюваними у найменшій мірі, і у найбільшій 

мірі випадають з переліку традиційних економічно оцінюваних благ, саме їх 

виробництво останнім часом демонструє найвищі темпи створюваного ВВП [56].  

На противагу переконанням зазначених авторів, частина вчених переконана 

у тому, що об’єктом оплати послуг ССНЕ є не процес праці, а кінцевий результат, 

корисний ефект [29]. Дійсно, з логікою таких міркувань можна погодитись, 

виходячи з того, що у міжнародній практиці широко застосовується ринкова 

модель “витрати-результат” для оцінювання результатів функціонування 

соціальної сфери як на мікро-, так і на макроекономічному рівнях господарювання. 

Наявність таких, інколи принципово відмінних, точок зору на сутність та 

особливості функціонування ССНЕ, спонукає нас більш детально зосередитись на 

дослідженні альтернативних наукових підходів до вирішення цієї теоретичної 

проблеми. 

На наш погляд, видається можливим виокремити, щонайменше, п’ять 

основних підходів до розуміння сутності поняття ССНЕ, які дозволяють здійснити 

“поглинання” інших наукових концепцій (наприклад, звуженого та розширеного 

економічних підходів, соціологічного, комплексного):  

- процесуальний, згідно якого соціальні процеси та форми соціальної̈ 

діяльності, які безпосередньо пов’язуються з іншими сферами суспільної 

діяльності, спрямовано на підвищення рівня життя у суспільстві, з концентрацією 

уваги на проблемах раціоналізації засобами розвитку сфери форм організації життя 

людей з точки зору умов праці, побуту, відпочинку, розвитку особистості, 

відновлення життя, відтворення населення [57]; системи специфічних відносин у 

процесах забезпечення життєдіяльності людини у суспільстві [58]; особливостей 

сфери суспільних відносин з приводу об’єкту дослідження, які відображають 

інтереси класів, соціальних груп, відносин суспільства та особистості [59], при 

цьому враховується обставина обмеженості ресурсів [29]; 
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- змістовний, реалізацію якого вчені пов’язують з сутнісним наповненням 

поняття “соціальна сфера”, яка покладається в основу визначення переліку КВЕД, 

які відносяться до цієї сфери РСНЕ. При цьому спостерігається доволі широкий 

розліт альтернативних точок зору – від звуженого, обмеженого чітким 

розмежуванням родових понять [50], до розширеного, згідно якого сферу 

характеризує сукупність галузей, які визначають не лише рівень, але й спосіб життя 

людей, їх групи – ринкові (автономні) та неринкові (бюджетні) [8; 37; 45; 46; 60];  

- інституційний, який розглядає функціонування конкретного механізму 

діяльності монофункціональних соціальних інститутів (підприємств/установ/ 

організацій/осіб із забезпечення соціального порядку, інтеграції, стійкості та 

стабільності суспільства, його відтворення), які забезпечують у суспільстві 

підвищення рівня життя, організують виконання низки явних та латентних 

функцій, забезпечують спільну діяльність людей, що намагаються задовольнити 

власні потреби – регулятивну, інтегративну, трансляційну та комунікативну [38; 

46]; 

- системний – на основі вирізнення сукупності цілей функціонування ССНЕ; 

сукупності структур; відповідних технологій, що спрямовуються на забезпечення 

соціальних потреб; умов існування системного явища; переліку внутрішніх та 

зовнішніх чинників його створення, функціонування та розвитку (економічних, 

політико-правових, духовності населення, географічного середовища); елементів 

зовнішнього середовища (робочого, ділового, у складі економічних контрагентів; 

загального зовнішнього – у складі чинників та інституцій, на поведінку яких 

неможливо впливати, а можна лише адаптувати перемінні сигнали, що надходять 

від нього) [61]; 

- комплексний, узагальнюючи-об’єднувальний, який, тим не менше, 

ґрунтується на чіткому розмежуванні та ідентифікації споріднених понять 

“соціальна сфера”, “соціальна інфраструктура” [53]. 

На окреме дослідження заслуговує питання визначення сутності 

інфраструктури ССНЕ, яку переважна більшість науковців розглядає у якості 

матеріально-технічної бази реалізації соціальної політики держави. Незважаючи на 
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той факт, що вивчення проблем формування СІ знайшли достатньо повне 

відображення в працях M. Justman, A. Kleinknecht, K. Conrad, Дж. Стіглица,           

J.M. Stein, вітчизняних та науковців близького зарубіжжя, таких як О. Алимов,         

І. Гнибіденко, Ю. Головня, О. Горшеніна, О.Грішнова, О. Калініченко,                          

С. Кириченко, І. Кінаш, О. Магопець, Р. Підлипна, І. Прокопа, Н. Тимошенко,           

О. Ткачук, М. Тульчинська, І. Царук та ін., продовжують викликати інтерес такі 

недосліджені ділянки проблеми, як визначення сутності наукової категорії, методи 

класифікації об’єктів, класифікація галузей СІ [31; 35; 47; 52].  

Прийнятий курс на гуманізацію ринкової економіки безпосередньо 

пов’язується з розвитком тих господарських систем, які забезпечують безпосереднє 

задоволення потреб населення (надання послуг) і водночас виступають елементом 

СІ ринку. Функціональним призначенням галузевої діяльності у ССНЕ є 

спрямованість на людину безпосередньо і на суспільство в цілому, зосередженість 

на забезпеченні матеріальних та духовних потреб людини, створенні нормальних 

умов життєдіяльності. 

Стосовно сутності наукової категорії “інфраструктура”, у Великому 

економічному словнику наводиться наступне визначення: “Інфраструктура – 

сукупність галузей, підприємств та організацій, які входять до цих галузей, 

спрямованої діяльності, покликаних створювати умови для нормального 

функціонування виробництва і обігу товарів, а також життєдіяльності людей. 

Розрізняють виробничу та соціальну інфраструктуру. До її складу включають 

дороги, зв’язок, транспорт, складське господарство, зовнішнє електропостачання, 

водопостачання, спортивні споруди, озеленення, підприємства з обслуговування 

населення. Інколи до інфраструктури відносять науку, освіту, охорону здоров’я” 

[62]. 

У виданні “Соціальне управління. Словник-довідник” обґрунтовується 

визначення інфраструктури як “складових елементів соціально-господарської 

системи, що підтримують і обслуговують її нормальне функціонування та 

розвиток: транспорт, зв’язок, торгівля, МТЗ, наука, культура, освіта, охорона 

оточуючого середовища” [63]. 
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Автори “Економічної енциклопедії” пропонують розуміти інфраструктуру як 

галузі та об’єкти, які не відносяться безпосередньо до основного виробництва, але 

такі, що забезпечують зовнішні умови його функціонування та розвитку, інакше 

“мережі, в яких здійснюється постачання продукції між віддаленими один від 

одного економічними агентами, а також галузі економіки, якими такі мережі 

експлуатуються”, виділяючи окремо виробничу інфраструктуру, “загальні умови 

функціонування та розвитку” – канали зв’язку, на відміну від інфраструктури 

паливно-енергетичного комплексу, водопостачання та каналізації, транспорту, 

телекомунікацій [33]. 

Розуміння СІ, виключно як сфери обслуговування матеріального 

виробництва, що полягає у здійсненні впливу на людський фактор, певною мірою 

вульгаризує це поняття, робить його подібним до пануючого в умовах планової 

економіки визначення “нематеріальної сфери виробництва”. Проте сучасний підхід 

до визначення цієї категорії передбачає використання розширеного трактування 

поняття із розумінням у якості об’єкта дослідження умов ефективного розвитку не 

лише сфери матеріального виробництва, але й інших сфер суспільного життя, а 

саме умов життєдіяльності людини, що виключає ототожнення у науковому обігу 

категорій “соціальна сфера” та “соціальна інфраструктура”. 

Підводячи підсумок, зазначимо, що всю гамму підходів до розуміння 

сутності категорії “соціальна інфраструктура” може бути представлено такими 

точками зору: 

- матеріально-речові елементи, які забезпечують умови життєдіяльності 

людини в суспільстві – виробничій, політичній та духовній сферах, сім’ї, побуті – 

сукупність галузей науки, освіти, охорони здоров’я, торгівлі, громадського 

харчування, побутового обслуговування, ЖКГ, транспорту, зв’язку та ін.; 

- група галузей, які пов’язані з матеріальним виробництвом, забезпечують 

процес відтворення матеріальних благ (послуг) і нормальні умови життя населення, 

– будівництво і експлуатація об’єктів житлового та соціально-культурного 

призначення, роздрібна торгівля, громадське харчування, охорона здоров’я, освіта 
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та ін., в яких не створюються безпосередньо матеріальні блага, але без них процес 

виробництва є або недосконалим, або взагалі неможливим; 

- комплекс галузей, які пов’язані, по-перше, з відтворенням робочої сили – 

охорона здоров’я, освіта, роздрібна торгівля, пасажирський транспорт, ЖКГ, сфера 

організації дозвілля, сфера громадського харчування, послуги домашніх 

господарств тощо; по-друге, з забезпеченням зовнішніх умов процесів виробництва 

– транспорт, оптова торгівля, електро-, газо-, водопостачання, зв’язок, 

інформаційне обслуговування, сфера ділових послуг (реклама, оренда, лізинг, 

консультаційне обслуговування та ін.); 

- багатогалузевий комплекс, який включено до єдиної структури економіки, 

підпорядковується загальним закономірностям розвитку країни, функціонує в 

інтересах підвищення добробуту членів суспільства, охоплює систему підготовки і 

перепідготовки кадрів, роздрібну торгівлю та громадське харчування, побутове 

обслуговування населення та ЖКГ, культуру та мистецтво, охорону здоров’я, 

фізичну культуру і спорт, охорону оточуючого середовища; 

- економічна категорія, яку, на відміну від “сфери обслуговування 

населення”, що також має територіальну прив’язку, розглядається у якості 

галузевої цілісності – сукупності галузеутворюючих інституційних одиниць 

(суб’єктів господарювання), які надають послуги населенню, прив’язано до 

господарського комплексу певної території, населеного пункту, управління на 

основі поєднання територіального та галузевого принципів; 

- територіально-галузевий комплекс, який забезпечує соціально-просторові 

умови відтворення робочої сили, соціалізації та соціального захисту населення, 

збереження та розвиток демографічного, трудового та духовного потенціалу 

суспільства; 

- допоміжні елементи (від лат. infra – нижче, struktura – устрій, розміщення), 

що створюють умови для нормального функціонування чого-небудь, границя яких 

визначається рангом досліджуваних виробничих або соціальних проблем, чергових 

завдань, які висуваються в тому або іншому періоді, масштабом вже створеного 

раніше потенціалу, комплексів; 
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- сукупність інженерно-технічних споруд, які забезпечують матеріально-

речові умови для нормального функціонування об’єкта  (вертикальний підхід до 

визначення рівня (міжнародний, національний, регіональний, міський, локальний, 

галузевий) функціонування); горизонтальні виробнича, соціальна та 

інституціональна системи, які створюють умови для виробництва продукту в 

матеріально-речовій формі;  

- складна відкрита система, яка піддається управлінню, підсистема системи 

більш високого порядку – національної економіки країни, елементами якої можуть 

виступати галузі діяльності, головною метою яких є формування, розвиток, 

реалізація людського капіталу, допоміжні галузі, об’єкти, які створюють загальні 

зовнішні умови функціонування галузей соціальної сфери (сприяють ресурсному 

забезпеченню галузей, доставці продукту (послуги) споживачеві, інші умови), 

характеризують ступень розвинутості певної території, її готовність, 

пристосованість до функціонування відповідних галузей, елементами зовнішнього 

середовища якої є постачальники ресурсів, споживачі, державні органи управління, 

конкуренти та інфраструктура, елементами внутрішнього середовища – технологія, 

стан економіки, соціокультурні та політичні фактори; 

- різноаспектна економічна категорія, яку може бути охарактеризовано з 

точки зору різних підходів: ортодоксального, який полягає у застосуванні 

традиційних підходів до визначення сутності СІ – комплексного; діалектичного; 

реактивного; нормативного; функціонального; ієрархічного; програмного; а також 

новітніх, з огляду на інноваційність, креативність, адресність потреб 

постіндустріального суспільства – гуманітарного; інституційного; проектного; 

кластерного; агломераційного. 

Численність альтернативних науково обґрунтованих підходів до визначення 

сутності СІ дозволяє, тим не менше, в цілому погоджуючись з позиціями класиків 

теорії інфраструктури, виділити її специфічні ознаки, які у подальшому може бути 

покладено у основу класифікації її об’єктів:   

- неуречевлений характер продукту СІ (послуги), яка забезпечує соціальні 

потреби населення;  
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- чітка персоніфікація споживчого попиту на продукцію СІ, що обумовлено 

індивідуальними потребами населення у соціальних послугах;  

- функціональна унікальність, незамінність об’єктів СІ та їх продукції̈, 

принципова неможливість замінити їх на продукцію матеріальну;  

- абсолютна нетранспортабельність об’єктів СІ та її продукції, їх чітка 

локалізація в межах конкретної території, обов’язкова безпосередня участь 

споживача соціальних послуг у їх створенні, неможливість імпортувати послуги за 

межі місця отримання, здійснювати їх накопичення та резервування;  

- територіальна унікальність об’єктів СІ, не повторюваність набору об’єктів 

у відповідності до рангу поселення та епізодичності попиту;  

- певна уніфікованість процедур створення об’єктів СІ незалежно від 

щільності проживання споживачів її послуг, обов’язковість вимог до створення у 

будь-якому населеному пункті різноманітні об’єкти СІ, що утворюють систему 

закладів соціального обслуговування населення. 

З нашої точки зору, в основу формування системи методів класифікації 

об’єктів СІ слід покладати фактично функціонуючу сукупність структур (закладів) 

(ЖКГ; побутового обслуговування; торгівельної мережі; охорони здоров’я 

(медичних); оздоровлення населення; спортивних (масового спорту і спорту вищих 

досягнень); освітніх; культурно-побутових; мистецьких; релігійних; з надання 

соціальних послуг), а в основу класифікації галузей СІ – розмаїття чітко 

розмежованих технологій забезпечення соціальних потреб (діяльність з 

забезпечення житлово-комунальними послугами (постачання електроенергії, газу, 

холодне й гаряче водопостачання, опалення, каналізація, прибирання вулиць, вивіз 

сміття тощо); побутове обслуговування населення (громадське харчування, ремонт 

побутових приладів, парикмахерські й косметологічні послуги, хімчистки, пошив 

одягу й взуття на замовлення, ремонт одягу й взуття тощо); діяльність закладів 

торгівельної мережі; охорона здоров’я (діяльність стаціонарів і поліклінічних 

закладів, фельдшерсько-акушерських пунктів, діагностичних центрів тощо); 

оздоровлення населення (діяльність санаторних закладів, профілакторіїв, будинків 

відпочинку, пансіонатів тощо); спортивна діяльність (секції масової фізичної 
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культури і спорту вищих досягнень: спортивні майданчики, спортивні зали, 

стадіони, катки й льодові палаці, велотреки, басейни тощо); освіта (дошкільна, 

шкільна, позашкільна, професійна); культурна й просвітня діяльність (бібліотеки, 

театри, кінотеатри, концертні зали, виставкові центри, художні галереї тощо); 

мистецька діяльність; релігійна діяльність; соціальне забезпечення (надання 

соціальних послуг, соціальне забезпечення).  

Таким чином, ССНЕ – середовище реалізації соціальної політики держави, 

сукупність механізмів регулювання соціальних відносин між суб’єктами 

соціальної сфери, у якому за рахунок розвитку та використання матеріально-

технічної бази соціально-побутової та соціально-культурної інфраструктури 

забезпечується надання матеріальних та нематеріальних соціальних послуг. 

Між двома принциповими фрагментами національної економіки – РСНЕ та 

ССНЕ – існує система складних сутнісних зв’язків, відбувається обмін доходами, 

посередником налаштування яких виступає сектор фінансових корпорацій 

національної економіки. СФК НЕ – сфера діяльності фінансових посередників у 

формі банків та небанківських фінансових установ у взаємодії з суб’єктами РСНЕ 

з приводу перерозподілу тимчасово вільних фінансових ресурсів, зміст якої полягає 

у забезпеченні потреби інституційних секторів у формуванні державних фінансів, 

фінансів підприємств та фінансів домогосподарств. Функціонування СФК, як 

посередницької ланки між РСНЕ та ССНЕ, пов’язується з використанням у 

теоретичному та практичному плані переліку економічних категорій, зміст яких 

наводиться у табл. 1 Додатку Б. 

Багатоканальний взаємозв’язок РСНЕ та ФСНЕ здійснюється у процесі: 

- обслуговування розрахунків між підприємствами як у грошовій формі, так 

і з застосуванням документарних видів операцій і корпоративних пластикових 

карток;  

- обслуговування розрахунків підприємств з населенням – фізичними 

особами (працівниками цих підприємств);  

- обслуговування боргових зобов’язань підприємств;  
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- кваліфікованого забезпечення інтересів підприємств на фінансових 

ринках;  

- участі банків в управлінні підприємствами через механізм володіння 

акціями останніх і процедуру банкрутства, а також участь підприємств в управлінні 

банками;  

- надання взаємних консультаційних послуг;  

- надання банками депозитарних послуг із зберігання цінностей і цінних 

паперів підприємств;  

- взаємодії в межах процесів фінансового інвестування і кредитування; 

- фінансування інноваційно-активних підприємств з метою впровадження і 

розповсюдження інновацій;  

- кредитування;  

- страхування;  

- здійснення короткострокових і довгострокових інвестицій в корпоративні 

цінні папери з метою підвищення їх вартості і з метою отримання процентних 

доходів у майбутньому. 

Розмірковуючи про особливості взаємозв’язків між секторами, окремі автори 

розрізняють наступні форми взаємодії ФСНЕ та РСНЕ:  

- алокаційну – з акумуляції та перерозподілу вільних капіталів в РСНЕ;  

- структуроутворюючу – з формування нової структури РСНЕ через процеси 

злиття та поглинання на фінансовому ринку;  

- рефлексивну – з обслуговування двостороннього зв’язку між 

передбачуваним сприйняттям та фактичним перебігом подій, підсумком чого є 

відсутність відповідності між ними;  

- розпорядну – з реалізації економічного впливу через формування пакету 

акцій, розміри якого дозволяють претендувати на участь в управління 

підприємствами РСНЕ;  

- кореляційну – з систематичного забезпечення зв’язку між секторами, який 

проявляється у спряженості економічних показників їхнього розвитку [73]. 
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Процес переливання коштів з РСНЕ до ФСНЕ відбувається у ході виконання 

фінансами своєї розподільної функції, в результаті чого відбувається формування 

на рівні національної економіки фондів відшкодування спожитих у процесі 

формування нової вартості засобів виробництва, фонду поточного споживання та 

фонду нагромадження. Одночасно, у процесі перерозподілу національного доходу,  

відбувається формування внутрішнього фонду фінансування ССНЕ [74; 75] (рис. 

1.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Послідовність формування коштів внутрішнього фонду 
фінансування соціальної сфери національної економіки 

Джерело: складено автором на основі доопрацювання [64; 74; 75]
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Зовнішніми джерелами фінансування ССНЕ виступають кошти міжнародних 

благодійних, громадських організацій, закордонних спонсорів тощо. 

Таким чином, підсумовуючи визначення та взаємозв’язок окремих 

розглянутих категорій, можна стверджувати, що СФК виступає єднальною ланкою 

між РСНЕ і ФСНЕ, як елементами фінансової системи країни у складі сфер, ланок, 

інституційних (СЗДУ, СНФК, СФК, СДГ, СНКОДГ), реального та фінансового 

секторів економіки, надбудови [6; 74; 75], забезпечує функціонування фінансового 

ринку, формує ресурсну базу розширеного відтворення національної економіки 

шляхом фінансування розвитку ССНЕ, створює сприятливий інвестиційний клімат 

і, як наслідок, стимулює економічне зростання країни.  

Отже, в цілому поділяючи точку зору дослідників теоретичних проблем 

функціонування ССНЕ [5; 34; 51; 54], у наших подальших дослідженнях ми 

розглядатимемо її як сукупність галузей та організацій, які виконують загальну 

цільову функцію із задоволення потреб населення, об’єднаних системою 

технологічних зв’язків та урегульованих галузевими органами управління. 

Зазначену групу галузей об’єднано в комплекс соціального господарства 

постіндустріальної економіки, вона включає до свого складу виховання, освіту, 

культуру, охорону здоров’я, житлове господарство, комунальне господарство, 

санаторно-курортний комплекс, оздоровчий та туристичний комплекси (без 

експортної частки), фізичне виховання та спорт (за виключенням професійного 

спорту) [54]. Соціальне господарство виділяється у складі національної економіки 

не за техніко-технологічними особливостями та місцем у виробничому 

кооперуванні праці, а за значенням послуг, які надаються. Його завданням є 

задоволення потреб у трудовій активності, соціально-економічній активності, 

духовній культурі в нових умовах функціонування національної економіки. 

Наостанок зазначимо, що політична сфера є простором діяльності класів, 

груп, національних спільнот, партій та рухів, громадських організацій з реалізації 

політичних інтересів – влади, прав та свобод, а духовна сфера, яка формується 

історично, втілює у собі географічні, національні та інші особливості розвитку 

суспільства, які проявляються у повсякденному спілкуванні його членів з приводу 

проблем пізнання дійсності, освіти, виховання, мистецтва, релігії, інших аспектів 

духовного життя. 
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1.2.  Моделі та форми державного регулювання розвитку соціальної 
сфери інноваційних екосистем національної економіки 

Міжнародна практика державного регулювання розвитку соціальної сфери 

національної економіки має доволі тривалу історію і передбачає використання 

декількох принципово відмінних моделей. Вирішенню різнорівневих проблем 

регулювання соціальних відносин, реалізації засад соціальної політики в межах 

функціонування моделей національних економік різних країн присвятили свої 

праці зарубіжні науковці Д. Бассет, І. Беверидж, І. Бентам, Г. Беккер, Є. Дюркгейм, 

Г. Еспінг-Андерсен, К. Ерроу, Л. Ерхард, У. Лоренц, Р. Мішра, Дж. Стігліц,                 

Т. Стюарт, Р. Тітмусс, П. Уїлдінг, Ф. Уїльямс, М. Фрідман, Ф. Фукуяма, Ф. Хайєк, 

А. Х’юберт, П. Штомпка та багато інших. Фундаментальні проблеми регулювання 

соціальної сфери перебувають у центрі уваги українських вчених В. Геєця,                 

О. Грішнової, Г. Дмитренка, Т. Заяць, А. Колота, Е. Лібанової, В. Онікієнка,                

У. Садової, Т. Семигіної, Я. Столярчук, Т. Циганкової, В. Чужикова та багатьох 

інших.  

Узагальнення характерних рис, теоретичних основ та практичних 

особливостей реалізації описаних та проаналізованих зазначеними вченими 

окремих різновидів моделей функціонування соціальної сфери дозволяють 

здійснити їх диференціювання за окремими класифікаційними ознаками (рис. 1.5). 

Незалежно від моделі, яка використовується, рівень економічного розвитку 

переважної більшості країн, що здійснюють реалізацію національної соціальної 

політики, дозволяє прийняти визначення її традиційного змісту як діяльності щодо 

забезпечення мінімальних соціальних гарантій та стандартів життя населення 

(табл. 1 Додатку В). Ключовим напрямом традиційної соціальної політики 

індустріального періоду економічного розвитку є формування на 

макроекономічному рівні обмежених ресурсів відтворення людського потенціалу, 

задоволення базового переліку матеріальних потреб працівника як основи простого 

відтворення масштабів індустріальної діяльності, незначного зменшення частки 

важкої фізичної праці та повільного покращення її умов. 
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Рис. 1.5. Класифікація моделей соціальної політики індустріальної епохи 

Джерело: складено автором на основі узагальнення літературних джерел [26; 28; 37; 45-
47; 52; 53; 55; 58-60] 

За ступенем участі держави  

За типом базового процесу 

Благодійна 
Адміністративна 
Стимулювальна  

За вектором політико-ідеологічного спрямування 

Соціальної допомоги 
Соціального піклування 
Соціального страхування 
Соціального розвитку 
 

Марксистська 
Фабіанська 
Державно-адміністративна соціалістична 
Антиколективістська 

За рівнем індустріального розвитку країн 

За характером зв’язку між соціальною та економічною політикою держави 

За співвідношенням процесів інтегрування та фрагментування соціального захисту 

Ліберальна (англосаксонська) (Велика Британія, США, Канада, Австралія, Ірландія) 
Консервативна (європейська континентальна) (Австрія, Німеччина, Франція) 
Соціал-демократична (скандинавська) (Швеція, Норвегія, Фінляндія, Данія, 
Нідерланди, Швейцарія) 
Південно-європейська (латинська) (Іспанія, Португалія, Греція) 
Японська (східноазійська) 
 

Маргінальна 
Мотиваційна 
Інституційно-дистрибутивна 

Залишкова 
Інституціональна 
Модернова 
Рудиментарна 

За рівнем участі стейкхолдерів  

Корпоративна 
Резидуальна 
Елементарна 
Патерналістська 

 МОДЕЛІ ІНДУСТРІАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 
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Узагальнюючи сутність процесів еволюціонування національних моделей 

соціальної політики розвинутих країн, яке відбувається під впливом дії зовнішніх 

факторів оточуючого середовища та внутрішніх закономірностей розвитку, 

припустимим є зробити висновок про необхідність вивчення феномену РІСЕС.  

РІСЕС – динамічне та адаптивне глобально-мережеве територіально 

локалізоване співтовариство стейкхолдерів постіндустріальної економіки, 

діяльність якого спрямовано на здійснення інтегрованих взаємовигідних дій щодо 

комбінування власних та інших доступних ресурсів з метою створення потоків 

знань, підтримки технологічного розвитку та комерціалізації інновацій у сфері 

створення, сприйняття та задоволення потреб самоорганізованих споживачів 

соціальних послуг в ході реалізації єдиної соціальної політики органів виконавчої 

влади національної держави. Тісно пов’язаними між собою елементами ІСЕС 

виступають інноваційні підприємства/фірми; інноваційна інфраструктура; 

підсистема комерціалізації інновацій; підсистема фінансування інновацій.  

Особливістю функціонування інноваційних підприємств в структурі РІСЕС є  

те, що переважна їх більшість спеціалізується на наданні інтелектуальних послуг, 

визначення сутності яких всебічно досліджено у класичній публікації Ф. Махлупа 

[76]. Узагальнюючи окремі ознаки, які визначають сучасні інтелектуальні послуги, 

зазначимо, що до їх переліку входять: 

- похідний характер; 

- високий ступень індивідуалізації; 

- знаннєвомісткий характер виробництва та споживання; 

- невизначеність витрат процесу виробництва, мінімізація рівня 

капіталомісткості, значна частка доданої вартості у сукупній вартості; 

- здатність адаптуватись до вимог індивідуального клієнта; 

- схильність до втрати уречевленої форми, віртуалізація, багатоваріантність 

прояву (конкретна інтелектуальна трудова діяльність/товар у випадку ринкової 

означеності/оплачена робота у випадку миттєвої комерціалізації); 

- комплексний характер у якості економічного ресурсу; 

- різноманітність суспільних форм виробництва та споживання; 
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- наявність ознак “співвиробництва” та “співобслуговування”, одночасна 

участь у процесі надання споживача (інформаційна про бажаний характер) та 

продуцента (креативна з надання кваліфікованої послуги), отримання за цієї умови 

інтелектуальної ренти (монопольної, диференціальної І та ІІ типу, абсолютної) 

обома сторонами співпраці; 

- фокусування на задоволенні інформаційних потреб стейкхолдерів ІСЕС; 

- наявність інформаційних систем у якості обов’язкової умови надання; 

- можливість віддаленого доступу; 

- наявність мережевих контактів.   

Виробництво інтелектуальних послуг передбачає формування на рівні 

інноваційної організації інтелектуального капіталу – інтегрованого конгломерату  

людського та структурного елементів. Його складовими елементами для  

інноваційної структури, яка входить до складу РІСЕС, прийнято вважати: 

− людський капітал: 

− сукупна робоча сила; 

− знання та вміння фахівців, у отому числі ті, володіння якими 

передбачається за замовчуванням; 

− організаційний капітал: 

− результати інтелектуальної діяльності;  

− інформаційні ресурси та технології; 

− електонні мережі; 

− організаційна структура та система управління процесом надання 

послуг; 

− клієнтський капітал (соціальний капітал, капітал відносин): 

− комерційні ідеї та ділові звязки; 

− комерційна мережа розповсюдження продукції; 

− участь у комерційних холдингах, фінансово-промислових групах; 

− засоби індивідуадізації організації/установи (основного 

товару/послуги бізнесу); 

− ділова репутація організації/установи (бренд) [54; 56; 77]. 
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Інноваційна інфраструктура РІСЕС є об’єднанням об’єктів із забезпечення 

ІМ необхідними ресурсами та послугами – науково-технічними, природними, 

комунікативними, соціальними із відтворення людського капіталу учасників 

мережі, екологічними. 

Підсистема комерціалізації РІСЕС забезпечує просування та реалізацію 

інновацій та інтелектуальних продуктів, визначаючи таким чином ефективність ІМ 

в цілому. 

Підсистема фінансування, використовуючи вільні грошові кошти для 

розвитку ІМ, відповідає не лише за фінансове забезпечення розвитку соціальної 

сфери, але й за проведення розрахунків та розподілення грошових потоків і коштів 

у рамках РІСЕС. 

В цілому, інноваційне мережеве трансформування процесу надання 

соціальних послуг в постіндустріальну епоху повинно оновлюватись на наступних 

принципових засадах: 

- використання механізмів забезпечення загальної та стратегічної 

добровільності участі стейкхолдерів у ІМ на основі партнерства та контракту за 

підсумками самостійно проведеного всебічного аналізу внутрішніх та зовнішніх 

умов участі; 

- юридична, економічна та цільова стратегічна єдність загальних цілей, 

стратегії розвитку та структури ІМ, яка забезпечує чітке визначення юридичної 

форми майбутньої організації, максимально можливу вигоду для кожного учасника 

за мінімального використання загальних і окремих ресурсів єдиної організаційної 

системи в результаті реалізації набору стандартних управлінських дій, 

запропонованих у дослідженнях, що дозволяє ІМ функціонувати у якості єдиної 

системи, яка рухається до певної цілі під чітким формулюванням місії; 

- визначення сфери діяльності учасників мережі, їх позиціонування у якості 

одного з чотирьох різновидів суб’єктів інноваційної діяльності – 

підприємств/установ, які здійснюють діяльність з безпосередньої розробки та 

виробництва інновацій (інтелектуальних продуктів); об’єктів інноваційної 

інфраструктури із забезпечення ІМ науково-технічними, природними та 
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сервісними ресурсами/послугами; об’єктів комерціалізації, просування та 

реалізації інновацій і інтелектуальних продуктів; об’єктів підсистеми фінансування 

інноваційної діяльності, які здійснюють використання фінансових ресурсів та 

управління діяльністю ІМ на зовнішніх фінансових ринках;  

- юридична самостійність на зовнішніх ринках, економічна самостійність за 

рівнем коефіцієнтів ліквідності, ділової активності та фінансової залежності, 

адміністративна спмостійність за рівнем мобільності автономного функціонування 

самостійність учасників ІМ; 

- визначення взаємозв’язків між членами мережі з пріоритетом 

партнерських рівноправних відносин в обумовлених рамках; 

- чіткий розподіл прав та відповідальності між членами мережі на основі 

принципів самостійності, добровільності участі та партнерських відносин; 

- цілеспрямоване концентрування власності в процесі визначення прав на 

інновації та інтелектуальні продукти;  

- забезпечення оптимального співвідношення між людськими знаннями та 

вміннями у якості основного капіталу, а також творчими командами у якості 

основної функціональної ланки діяльності у процесі створення структур та 

механізмів управління ІМ; 

- створення стабільної законодавчої бази розвитку ІМ різного рівня; 

- координування, шляхом державного регулювання найважливіших 

процесів ІМ, діяльності їх окремих суб’єктів, встановлення паритету цін, 

регулювання їхнього рівня для об’єктів інноваційної діяльності з метою створення 

умов для розширеного відтворення; 

- орієнтування на оновлення професійних знань, підготовку/перепідготовку 

персоналу, оволодіння новими методами, способами, засобами здійснення 

діяльності через підвищення кваліфікації та рівня освіти усіх учасників ІМ; 

- об’єктивний управлінський облік усіх видів матеріальних та 

нематеріальних ресурсів, активів, об’єктів інтелектуальної власності, інших 

елементів ресурсної бази ІМ; 
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- дотримання вимог соціальної справедливості у ході функціонування ІМ 

шляхом формування високого матеріального статусу членів, їх довічного 

забезпечення, усунення надмірної диференціації доходів, надання соціальних благ 

високого рівня, збалансування інтересів громади, колективу, окремої особистості;  

- відповідальність кожного з членів ІМ за надання якісного кінцевого 

продукту інноваційної діяльності [76-78]. 

Оновлення наукового підходу до вирішення проблеми державного 

регулювання розвитку ССНЕ постіндустріального періоду видається можливим на 

основі креативного поєднання положень теорії публічного сектора економіки, 

громадських послуг та розвитку інноваційних секторальних/регіональних 

екосистем в умовах становлення цифрової економіки.  

Комплексний підхід до визначення категорії “послуга” базується на вивченні 

можливих варіантів підходів до розуміння її змістовної сутності (рис. 1.6).  

При цьому в основу сучасного трактування ролі послуг у розвитку 

суспільного сектора змішаної економіки покладаються положення економічної 

теорії трансакційних витрат та прав власності, агентства, суспільного вибору, нової 

політичної економії, взаємної підзвітності (reciprocal accountability) стейкхолдерів 

суспільного розвитку у постіндустріальну епоху.  

Сучасний етап розвитку національної економіки ринкового типу 

характеризується переходом від централізованого підходу (a state centric approach), 

за якого суспільні блага та публічні послуги повинні забезпечувати ОВВ, 

використовуючи при цьому традиційну авторитарну модель державного 

управління, до консенсусної моделі публічного адміністрування з переважанням 

децентралізованого (a decentered theory of governance) підходу у наданні публічних 

послуг громадянам.  

За таких обставин діяльності відбувається реформування ССНЕ – складної 

ієрархічної системи організацій з функціями, які полягають у реалізації новітньої 

політики забезпечення суспільного добробуту громадян держави, зорієнтованої на 

ліквідацію неминучих “провалів ринку” та створення соціально значимих 

благ/надання соціально значимих послуг.
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Рис. 1.6. Класифікація підходів до розуміння поняття “послуга” 
Джерело: складено автором на основі узагальнення літературних джерел [48; 53; 59;60; 

63; 71]
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Послуга як діяльність 

Послуга як процес 

Послуга як “чисте” 
благо 

Послуга як продукт 
праці 

Будь-який різновид діяльності або благо, яке одна 
сторона може запропонувати іншій 

Доцільна діяльність людини, результат якої має 
корисний ефект, що задовольняє її потреби 

Процес, який включає серію нематеріальних дій, котрі 
за необхідності виникають у процесі взаємодії між 
покупцем, обслуговуючим персоналом, фізичними 

ресурсами, організаційними структурами підприємства 
– постачальника послуг, що спрямовано на  

вирішення проблем та запитів покупців 

Погоджений процес взаємодії двох або більшої 
кількості суб’єктів ринку, за якого одні суб’єкти 

впливають на інших з метою створення, розширення та 
відтворення можливостей останніх у отриманні 

фундаментальної користі (послуги) 
 

Економічне благо, яке не набуває матеріальної  
форми або не має здатності накопичуватись  

Нематеріальне благо, яке можна придбати, але  
яке не пов’язане з виключним володінням 

Специфічний продукт діяльності, котрий не набуває 
уречевленої форми, споживна вартість якого, на  

відміну від втіленого у речі, полягає у корисному  
ефекті живої праці 

Такі види продукції, які не може бути  
складовано і які споживаються в місці і  

протягом часу їхнього виробництва  

Різновид діяльності, у процесі здійснення якого не 
створюється новий, раніше не існуючий матеріально-

речовинний продукт, не змінюється якість вже 
наявного, раніше створеного 
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ринкове благо 

Чисте неринкове з якостями неділимості 
(несуперництва/неконкурентності), невиключності, 

неможливості не споживатись 

Чисте приватне з якостями індивідуального характеру 
споживання, ділимості та вибірковості, виключності  

та конкурентності 

Змішане державне з різним ступенем виключності та 
конкурентності у споживанні, що тяжіє або до 

суспільного з неринковим механізмом реалізації, або  
до приватного з ринковим 

Соціально значиме, виробництво та споживання  
якого спричиняє суттєвий соціальний ефект  

(освіта, культура, охорона здоров’я)  
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Елементом ССНЕ виступає ПСЗЕ. Предметом діяльності ПСЗЕ, перетвореної 

форми ССНЕ і, одночасно, одним з найбільш дієвих способів реагування соціуму 

на здатність влади виконувати ввірені їй повноваження, виступає функціонування 

галузей освіти, національної служби охорони здоров’я, соціального 

обслуговування, громадського транспорту, поліції, місцевих підприємств 

громадського користування, які надають комунальні послуги тощо, державних 

підприємств та державних корпорацій (public corporations).  

Головним призначенням ПСЗЕ є формування та реалізація органами 

виконавчої влади держави взятих на себе частково окупних, обтяжуючих публічні 

інститути, здійснюваних за рахунок бюджетних коштів, повністю орієнтованих на 

потенційне споживання спеціалізованих функцій і соціальних послуг, які 

забезпечують рівні можливості громадян у задоволенні мінімального набору 

потреб, які мають для кожної людини життєво важливе значення, забезпечують її 

первинну соціальну адаптацію. Компенсування скорочення обсягів громадських 

послуг, які надаються ОВВ(ДУ), підвищення їхньої вартості, порушення 

збалансованості, випадання цілого переліку суміжних послуг з офіційного пакету,  

відбувається за рахунок внутрішнього самоорганізування та мобілізації 

неформальних центрів надання послуг, які заповнюють вивільнену державою нішу. 

Витіснені з ПСЗЕ до публічної сфери функції стають джерелом формування 

громадського інтересу, а також предметом вільного (без участі публічної влади) 

обміну між домогосподарствами та фізичними особами (рис. 1.7).  

Внутрішньо диференційований згідно переліку галузевої діяльності, 

розрізнений за стратегією реалізації владних повноважень, публічний сектор має 

два режими функціонування – стримування та розвитку.  

Перший пов’язується  з підтримкою та захистом інтересів інститутів влади, 

забезпеченням стабільності суспільства, стійкості його структури в умовах 

можливих зовнішніх змін. Режим стримування втілюється шляхом створення  

системи безпеки та правопорядку, технічного контролю та нагляду за дотриманням 

норм і стандартів. На стабільність реалізації режиму стримування впливає рівень 

мотивації діяльності ОВВ(ДУ), які за визначенням є максимально організованими.
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Рис. 1.7. Джерела фінансування суспільного сектора економіки у сфері надання соціально значимих послуг 
Джерело: розроблено автором 
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Другий спрямовано на розвиток потреб громадян, формування духовної 

культури, зміцнення громадського здоров’я, підвищення рівня освіченості, 

соціальної відповідальності. Режим розвитку, більш складний у порівнянні з 

режимом стримування, як такий, що не має яскраво вираженого результату, є більш 

відкритим та таким, що слабко прогнозується, втілюється у розширенні спектру 

публічних послуг, підвищенні доступу до них, зростанні якості життя населення. 

Суперечливість між режимами розвитку ПСЗЕ проявляється у процесі 

формування державних видатків, здійснення вибору між двома головними 

орієнтирами формування бюджетної політики – витратами на посилення 

державних інститутів і збалансованим розвитком соціальної сфери.  

Публічна сфера, згідно визначення Ю. Хабермаса [78], представляє собою 

інститут громадянського суспільства, інституціональною основою якого 

виступають ЗМІ, представницькі органи влади та громадські об’єднання людей, які 

у сукупності забезпечують трансформування громадської думки у процесі обрання 

альтернативних траєкторій суспільного розвитку. Реальне, а не декларативне 

розширення публічної сфери шляхом розвитку GR-комунікацій (Government 

Relation communications) спричиняє позитивний вплив на якість державного 

управління, всебічно сприяє підвищенню рівня відповідальності осіб, на яких 

покладається функція прийняття адміністративних рішень.  

Характерною особливістю послуг публічної сфери є те, що види діяльності, 

які її складають, є найбільш близькими до компетенції публічних органів влади, 

орієнтуються на підвищення ступеня соціалізації громадян, розвиток форм 

самоорганізації в традиційних для публічного сектора економіки галузях – освіта, 

охорона здоров’я, культура тощо – з метою стабілізації суспільних зв’язків. 

Публічну сферу орієнтовано виключно на реалізацію режиму розвитку публічних 

відносин, максимально повну реалізацію трудового та творчого потенціалу, що 

формується в межах локальних співтовариств. Зростання масштабів публічної 

сфери відбувається з переходом від територіального рівня більшої місткості 

(національна економіка, адміністративне формування регіонального/обласного 

рівня) до рівня місцевих громад. При цьому відбувається “зняття” диз’юнкції між 
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режимами стримування та розвитку, акцент переноситься на дилему “громада – 

бізнес”. Бюджетна недостатність місцевих громад за такого підходу компенсується 

за рахунок діяльності місцевих виробників, економічний стан яких виступає 

головним фактором добробуту муніципального формування. Витрати 

муніципалітету на соціальні послуги можуть не зростати лише за умови їхнього 

перерозподілу між публічними інститутами та приватним сектором на засадах 

корпоративної відповідальності і соціального партнерства. Такий перерозподіл є 

важливим елементом самоорганізації суспільства і сприяє формуванню публічної 

сфери. Роль держави за такого підходу полягає у координуванні та стимулюванні 

відповідних видів діяльності, забезпеченні максимальної доступності, наданні 

різноманітних пільг постачальникам соціально значимих послуг, селекції 

підрядників на їхнє виконання, передаванні прав на надання тощо. 

При цьому, якщо послуги формального ПСЗЕ надаються за посередництва 

виконавців соціальних гарантій – офіційно діючих організацій, внесених до 

реєстрів юридичних осіб, які виступають платниками податків, опікуються 

публічною владою, то більша доступність публічної сфери пояснюється 

потенційною економією на податках та соціальних відрахуваннях. Відтік 

клієнтської бази ПСЗЕ та розширення масштабів діяльності публічної сфери 

забезпечує соціальний ефект у вигляді соціальної підтримки тієї частини громадян, 

які прагнуть досягти економії за рахунок значного скорочення кількості звернень 

до офіційних каналів надання публічних послуг, розширення переліку послуг, 

надання яких з офіційних каналів з тих або інших причин є обмеженим, їх адаптації 

до звичної структури споживання, економії бюджетних коштів. 

Формування публічної сфери відбувається шляхом укладання неформальних 

угод між учасниками економічних відносин з колективного споживання певного 

обсягу благ у відповідності до встановлених у зв’язку з цим правил та норм. 

Функціонування публічної сфери, масштаб якої визначається масштабом 

громадського споживання, виступає фундаментом та гарантією гармонізації 

індивідуальних та особистих інтересів, полігоном для оформлення суспільних 

норм та правил, запроваджених для консолідації індивідуальних прагнень та 
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уникнення можливих конфліктів між суб’єктами в процесі повсякденної 

діяльності. 

Стабільний попит на громадські послуги стимулює приватних осіб до 

концентрації зусиль на їхньому постачанні. Одночасно, масовий попит не гарантує 

постачальникові повної компенсації понесених витрат за кожною, укладеною у 

індивідуальному режимі, приватною угодою. І хоча послуги займають особливе 

місце в структурі господарського портфеля приватних партнерів, публічна влада, 

нейтралізуючи ризики профінансованих витрат на соціально значимі проекти, 

здійснює регулювання рівня цін, якості, умов надання визначеної на основі 

вивчення громадського попиту та ринково затребуваної структури послуг.   

Такий підхід є характерним лише для тих послуг, які офіційно передаються 

уповноваженим структурам на певних умовах. Вплив ОВВ(ДУ) на процес надання 

послуг, які формуються незалежно від волі та побажань публічної влади, є 

мінімальним. Характерною рисою найбільш популярних послуг публічної сфери у 

галузях освіти, охорони здоров’я, культури, безпеки, соціальної роботи, 

комунальної діяльності є не лише здатність адаптуватись до структури суспільного 

попиту, який змінюється, але орієнтація на розширення можливостей отримання та 

розвиток обсягів надання більш якісних послуг (репетиторство, послуги 

гувернера), або на ексклюзивність (послуги няні, доглядальниці, лікаря тощо) 

надання. Якість надання послуг не виступає предметом турбот публічної влади, 

адже регулюється шляхом досягнення неформальних, юридично незареєстрованих 

домовленостей між її виробником та споживачем. Муніципальна влада покликана 

забезпечити розвиток різних форм кооперування громадян за місцем проживання, 

підвищувати рівень доступності надання публічних послуг, здійснювати їхнє 

вбудовування в структуру діючого механізму адміністративного регулювання. 

Найбільш дієвим засобом реалізації режиму розвитку публічної сфери ССНЕ 

на різних рівнях втілення за сучасних умов формування постіндустріальної 

економіки є формування НІС, Г(С)ІС та Р(Т)ІС.  

Концепцію інноваційного розвитку соціальної сфери змішаної економіки 

було сформовано у процесі еволюції теоретичних підходів до розуміння 
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інноваційного процесу в цілому: від визнання економічної ефективності закритих 

інновацій на рівні компаній-виробників (І етап – Й. Шумпетер, 1934), через 

концепції інновацій кінцевого споживання (ІІ етап – Е. Хіппель, 1985),  

стратегічного підходу до інновацій (ІІІ етап – Г. Хамель та К. Прахалад, 1994), 

концепції відкритих інновацій, пов’язаних з масовим  аутсорсингом та 

формуванням глобальних “вартісних ланцюгів” (ІV етап – Г. Чезбро, 2003), до 

концепції мережевих колаборативних інновацій (V етап – П. Глур, 2006). 

У відповідності до зазначених етапів еволюції, змінювались і підходи до 

розуміння сутності та ролі інноваційного регулювання розвитку соціальної сфери 

на різних рівнях функціонування змішаної економіки. 

Незалежно від підходів до розуміння сутності (табл. 1.2) та конкретного 

різновиду моделей НІС за переліком стадій інноваційного процесу, що входять до 

їхнього складу: 

 – традиційної – з повним набором циклів здійснення фундаментальних та 

прикладних досліджень, розроблення технологій, створення дослідних зразків, 

масштабування, комерціалізації результатів наукових досліджень, запровадження 

їх у виробництво, фінансування, підготовки кадрів, законодавчого регулювання 

охорони об’єктів інтелектуальної власності (США, Німеччина, Франція, Фінляндія, 

Швеція, Швейцарія, Данія, Нідерланди, Італія, Велика Британія, Росія, Україна);  

− східноазійської – з відсутністю блоків фундаментальних та, у певній 

частині, прикладних досліджень (Японія, Південна Корея, Китай, Гонконг, 

Тайвань, Сінгапур, Малайзія);  

− альтернативної – з відсутністю потенціалу не лише у сфері 

фундаментальних та прикладних досліджень, але й високотехнологічного блоку в 

національній економіці взагалі (Португалія, Таїланд, Туреччина, Йорданія, Чилі), 

всі вони включають структури, сукупність взаємопов’язаних та взаємодіючих між 

собою мережевих господарюючих суб’єктів та інститутів, які представляють 

поєднані сегменти ССНЕ, тим самим втілюючи соціально-орієнтовану мережеву 

модель змішаної ринкової економіки. 
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Таблиця 1.2 
Визначення сутності національних інноваційних систем 

Автор Визначення  Джерело 

А. Bramwell,  
N. Hepburn,  
D.A. Wolfe 

Сукупність організацій і інститутів, мобільна сукупність їхніх 
багатовимірних внутрішніх зв’язків. 
Мережеве співтовариство, члени якого комбінують ресурси на 
взаємовигідних принципах заради спільного досягнення інноваційних 
результатів.  
Динамічний і адаптивний організм, що створює, споживає й трансформує 
знання в інноваційні продукти.  
Cтійкі зв’язки між людьми, організаціями та їхніми рішеннями, що 
виникають на основі спільного бачення (shared vision) стосовно бажаних 
перетворень 

[79] 

Кабінет 
Міністрів 
України 

Сукупність законодавчих, структурних і функціональних компонентів 
(інституцій), які задіяні у процесі створення та застосування наукових 
знань та технологій і визначають правові, економічні, організаційні та 
соціальні умови для забезпечення інноваційного процесу.  
Включає підсистему: державного регулювання, що складається із 
законодавчих, структурних і функціональних інституцій, які  
встановлюють  та забезпечують дотримання норм, правил, вимог в 
інноваційній сфері та взаємодію всіх підсистем національної 
інноваційної системи; освіти, що складається з вищих навчальних 
закладів, науково-методичних і методичних установ, науково-
виробничих підприємств, державних і місцевих органів управління 
освітою, а також навчальних закладів, які проводять підготовку, 
перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів; генерації знань, що 
складається з наукових установ та організацій незалежно від форми 
власності, які проводять наукові дослідження і розробки та створюють 
нові наукові знання і технології, державні наукові центри, академічні та 
галузеві інститути, наукові підрозділи вищих навчальних закладів, 
наукові та конструкторські підрозділи підприємств; інноваційної 
інфраструктури, що складається з виробничо-технологічної, фінансової, 
інформаційно-аналітичної  та експертно-консалтингової складової, а 
також з технополісів, технологічних та наукових парків, інноваційних 
центрів та центрів трансферу технологій, бізнес-інкубаторів та 
інноваційних структур інших типів; інформаційних мереж науково-
технічної інформації, експертно-консалтингових та інжинірингових 
фірм, інституційних державних та приватних інвесторів; виробництва, 
що складається з організацій та підприємств, які виробляють інноваційну 
продукцію і надають послуги та (або) є споживачами технологічних 
інновацій. 
Метою розвитку НІС є створення умов для підвищення продуктивності 
праці та конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників 
шляхом технологічної модернізації національної економіки, підвищення 
рівня їх інноваційної активності, виробництва інноваційної продукції, 
застосування передових технологій, методів організації та управління 
господарською діяльністю для покращення добробуту людини та 
забезпечення стабільного економічного зростання 

[80] 

Л. Федулова  

Сукупність організаційних, структурних і функціональних компонентів 
(інституцій) та їх взаємовідносин, задіяних у процесі створення та 
застосування наукових знань та технологій, що визначають правові, 
економічні, організаційні та соціальні умови інноваційного процесу та 
забезпечують розвиток інноваційної діяльності на рівні країни 

[81] 

Джерело: складено автором на основі узагальнення літературних джерел [79-81] 
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Сутність соціально-орієнтованої моделі НІС полягає у забезпеченні 
глобальних підходів та реалізації національних стандартів організації взаємодії 
учасників мережі з розвинутою ринковою інфраструктурою, підприємництвом, 
державним регулюванням підприємницької та інноваційної діяльності, 
забезпеченням стабільності усіх економічних, у тому числі інноваційних, процесів. 
Модель НІС гарантує усереднений, придатний для міжнародних порівнянь та 
нормативного виміру, рівень добробуту, соціального розвитку, захист 
фундаментальних громадянських прав та свобод, декларований 
загальнодержавний рівень соціального забезпечення, базові стандарти охорони 
здоров’я та життя. Одночасно, строгої відповідності між рівнем добробуту 
громадян та рівнем економічного розвитку країни не спостерігається, адже перший 
визначається конкретними обставинами реалізації соціально-орієнтованої 
мережевої моделі.  

Розвиток ССНЕ в рамках розгортання НІС забезпечується, головним чином, 
за рахунок бюджетних асигнувань, які першочергово спрямовуються на: 
забезпечення стабільного зростання рівня життя населення, особливо важливих 
економічних та соціальних потреб суспільства; створення умов для прискореного 
соціально-економічного розвитку та зростання ефективності РСНЕ на основі 
формування соціальної складової стабільної макроекономічної ситуації на тривалу 
перспективу; підтримку інновацій та інноваційних проектів, які забезпечують 
підвищення рівня конкурентоспроможності економіки країни; проведення 
активної інтегративної зовнішньоекономічної політики; створення загальних умов 
для оздоровлення населення, підвищення рівня його освіти та культури. 

Свідченням достатнього рівня соціальної орієнтації НІС виступають: 
зростання ролі держави у регулюванні ССНЕ за умови нарощування ринкових 
тенденцій в економіці; втілення стабільної державної політики у сфері розвитку 
НДНТ(Е)Р, системи освіти, забезпечення соціальних гарантій; всебічний розвиток 
альтернативних форм ДПП, у тому числі, у сфері інноваційного регулювання 
ССНЕ; використання системи привілеїв, пільг, виключних прав для економічних 
суб’єктів у залежності від важливості та значимості галузі ССНЕ для національної 
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економіки; соціальна ефективність та стабільне економічне зростання ССНЕ як 
соціогуманітарної основи забезпечення суспільного добробуту. 

Не дивлячись на те, що науковцями розроблено доволі точні визначення 
сутності Г(С)ІС (табл. 1.3), фундаментальні дослідження щодо особливостей 
їхнього функціонування у ССНЕ вибіркового переліку країн стосуються лише 
доволі обмеженого переліку галузей біотехнологій, діяльності у сфері високих 
технологій, у тому числі телекомунікацій, “зеленої економіки”, туризму. 

Таблиця 1.3 

Визначення сутності галузевих/секторальних інноваційних систем 

Автор Визначення  Джерело 

S. Breschi  

Сукупність підсистем генерації знань, науки, трансферу знань у 
виробництво продукції та послуг, ефективної організації 
виробництва, фінансового забезпечення, яке має за мету створення 
нових продуктів, технологій, підвищення ефективності управління 
організаціями/отримання соціально-економічного ефекту за рахунок 
підвищення ефективності використання інтелектуального 
потенціалу 

[82] 

Ю. Вінслав,  
С. Лісов  

Важлива складова НІС у складі структурних компонентів – знань, які 
визначають технологічну та продуктову спеціалізацію галузевих 
підприємств; інноваційні організації, які взаємодіють (кооперують); 
інститути, які визначають правила, норми та стимули цієї взаємодії 
(кооперації) – яка функціонує на основі наступних принципів: 

−  формування та регулювання Г(С)ІС повинно враховувати 
вимоги концепцій, стратегій, програм соціально-економічного 
розвитку на макро- та мезорівнях, ключові положення державної 
промислової, інноваційної та освітньої політики; 

− побудова Г(С)ІС повинна орієнтуватись на вирішення переліку 
основних, а також забезпечувальних цільових задач; 

− з врахуванням обмеженості фінансових ресурсів, діяльність 
системи повинна виходити з необхідності концентрації зусиль на 
пріоритетних напрямах інноваційного розвитку галузі; 

−  діяльність Г(С)ІС має бути збалансовано з точки зору 
консолідації (інтегрування) і розвитку конкурентних засад серед 
профільних підприємств, науково-технічних та ВНЗ; 

− в механізм Г(С)ІС повинні бути вбудовані процедури оцінювання 
динаміки інноваційності галузі з позицій відповідності вимогам 
стратегій та програм розвитку Г(С)ІС, а також міжнародної 
конкурентоспроможності галузевих процесів на основі системи 
індексів;  

− організаційно-економічний механізм Г(С)ІС повинен 
орієнтуватись на подолання традиційних “запиральних ефектів” 
(невідповідність у часі, нестача фінансових, матеріальних, кадрових 
ресурсів), які виникають між окремими елементами (етапами) 
єдиного науково-виробничого циклу 

[83] 

Джерело: складено автором на основі узагальнення літературних джерел [82;83] 
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Головними функціями, виконання яких забезпечується у ході розгортання 
діяльності соціально-орієнтованих компонентів Г(С)ІС, які виступають у якості 
цілісної сукупність співпрацюючих між собою інститутів та організацій, що 
перебувають на одній території, здійснюють перетворення наукових знань в нові 
види конкурентоспроможної продукції (послуг) з метою розвитку конкретної 
галузі діяльності, функціонують у вигляді спеціалізованої територіальної 
інноваційної структури, специфічні компоненти якої мають відношення до 
інтеграції/консолідації, забезпечують дотримання внутрішніх та зовнішніх 
зв’язків, є: 

− у сфері біотехнологій (громадські дослідницькі організації, фірми-
координатори інноваційних процесів) – орієнтування на зовнішню відкритість, 
реалізація державної політики в регіоні; 

− у сфері високих технологій (глобальні регулятори інноваційної діяльності, 
окремі види зв’язків через знання, різні посередники, елементи ГІС ) – доступ до 
глобальних інноваційних технологій, нормалізація обміну знаннями, регулювання 
росту витрат, які пов’язані з консолідацією Г(С)ІС, формування попиту на 
соціально-економічний розвиток та консолідацію крупних за розміром територій, 
стимулювання процесу створення інноваційно-орієнтованих фірм, забезпечення 
стабільного розвитку; 

− “зелена економіка” (агентства з інноваційного розвитку, традиційні 
інноваційні фірми) – зміна потоків знань в економіці, забезпечення економічної 
конкурентоспроможності, трансформування традиційної моделі інноваційних 
процесів, екологізація економіки; 

− туризм (волонтерські об’єднання, невеликі університети) – розвиток 
тіньових дестинацій, розповсюдження інновацій через мобільність туристів, 
зростання людського капіталу, синергетичний ефект діяльності всіх компонентів, 
формування попиту на інноваційну діяльність університетів, екологізація. 

Формування остаточної конфігурації соціальної складової РІС, визначення 
характерних особливостей яких наведено у табл. 1.4, відбувається у процесі 
формування поліструктурної системи взаємодії локальних стейкхолдерів території, 
що передбачає виокремлення її інноваційного “креативного ядра”. У випадку 
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успішної реалізації ідеї формування РІС складається новий тип 
конкурентоспроможного регіону – внутрішні адміністративні анклавного типу; 
нові конкурентні економічні; промислові інноваційні кластери; нові абстрактні; 
транскордонні – зі стратегічною метою комплексного використання місцевих 
ресурсів, підвищення рівня інновативності регіональної та національної економіки, 
удосконалення технологій та управління виробництвом. Формування 
містоутворюючих інноваційно-виробничих комплексів пов’язується з державними 
стратегічними інтересами, а також з необхідністю комерціалізації місцевих 
високотехнологічних досягнень, що опираються на креативний потенціал 
регіонального науково-освітнього кластеру. 

Таблиця 1.4 
Визначення сутності регіональних/територіальних інноваційних систем 

Автор Визначення  Джерело 

Т. Ачкасова 

Поліструктурна система, взаємопов’язане об’єднання 
інноваційних об’єктів і підсистем території, які об’єднано 
функціональними, організаційними та іншими зв’язками, що з 
просторово-морфологічної точки зору поділяються на 4 типи: 
дисперсні, вузлові, лінійні, мережево-вузлові  

[84] 

А. Куделько  

Комплекс господарюючих суб’єктів території, які ініціюють та 
здійснюють виробництво нових знань, їхню дифузію та 
ефективне використання, а також сприяють фінансово-
економічному, правовому та інформаційному забезпеченню 
інноваційних процесів, взаємно пов’язаних між собою і таких, що 
мають постійні стабільні взаємовідносини. Одночасно, локальна 
соціально-економічна система, створення якої орієнтовано на 
підвищення конкурентоспроможності та забезпечення рівня та 
якості життя жителів території. Сукупність ТІС складають РІС, 
яка є необхідною умовою існування НІС більш високого рівня 

[85] 

І. Філько,        
С. Філько  

Локальна соціально-економічна система, основу якої складають 
науково-технічний, освітній, промисловий комплекси, діяльність 
яких спрямовано на створення знань, розробку сучасних 
технологій та формування відповідних умовам нових цінностей, 
які визначають характер і напрям інноваційного розвитку локації 

[86] 

Джерело: складено автором на основі узагальнення літературних джерел [84-86] 

Незалежно від задекларованих окремими авторами інституційного, 
функціонального, комплексного підходів до структурування, визначення функцій, 
підсистем та їхніх основних учасників, РІС ідентифікується ними, на відміну від 
визначень територіальних вузькопрофільних гомогенних галузевих кластерів, як 
набір “вузлів” інноваційного ланцюга, взаємодіючих між собою та зовнішнім 
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оточенням гетерогенних підсистем генерації, дифузії та використання нових знань 
та технологій, забезпечувальних підсистем, що включає до свого складу 
безпосередніх генераторів знань; організації, підприємства, які використовують 
(застосовують) ці знання; структури, які виконують спеціалізовані посередницькі 
функції, інфраструктурне забезпечення, фінансування інноваційних проектів, 
ринкову експертизу та політичну підтримку. 

Наростання динамізму розвитку соціально-економічних систем шляхом 
переходу до колаборативної моделі створення інновацій на рівні переважно 
віртуальних співтовариств стейкхолдерів, учасники яких формують мережі 
регіональних стабільних взаємозв’язків зростання та оновлення “знань третього 
різновиду” в рамках розгортання чотирьохланкової спіралі Іцковича-Лейдесдорфа 
“наука-бізнес-влада-суспільство”, мають за наслідок стрімкий розвиток теорії та 
практики екосистемного підходу до формування інноваційної політики 
регулювання ССНЕ (табл. 1.5).  

Таблиця 1.5 
Визначення сутності інноваційних екосистем в умовах становлення 

мережево-кластерної економіки знань 
Автор Визначення  Джерело 

E. Carayannis  

Система виробництва знань третього виду, яка тісно пов’язує 
інновації, продуктивність та конкурентоспроможність в 
умовах переходу до чотирьохланкової моделі  розробки РІС за 
принципами “розумної спеціалізації”  

[87] 

Н. Смородинська  
Стадія еволюції взаємовідносин економічних агентів, моделей 
їхньої інноваційної активності, а також взаємин з середовища 
функціонування в умовах його мережевого устрою  

[88] 

Джерело: складено автором на основі узагальнення літературних джерел [87; 88] 

Особливості функціонування інноваційних екосистем в умовах становлення 
мережево-кластерної економіки знань проявляються у запровадженні інноваційних 
форм співпраці, які базуються на міжорганізаційній взаємодії, просторовій 
локалізації, інтенсивному використанні загальної інфраструктури (co-working), 
ресурсній взаємозалежності та взаємодії стейкхолдерів, які співпрацюють на основі 
взаємоузгоджених цілей та цінностей. 
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1.3.  Особливості державно-приватного партнерства як засобу 
регулювання розвитку соціальної сфери інноваційних екосистем  

У сучасній економічній літературі широко використовується широкий 
діапазон визначень сутності ДПП. При цьому загальноприйнятого однозначного 
визначення поняття не існує. Наявність різноманітних точок зору й відсутність 
чіткості в розумінні категорії ДПП як на міжнародному рівні, так і в країнах, де 
активно розвивається ця форма взаємодії держави й бізнесу, свідчить про 
необхідність подальшого розвитку теоретичних та емпіричних досліджень в даній 
сфері, особливо за умов формування різнорівневих інноваційних соціальних 
екосистем національної економіки в умовах розвитку її постіндустріальної стадії. 

Внаслідок реалізації теоретичного підходу, послідовники якого розглядають 
ДПП у якості альтернативи приватизації, зростають можливості для ОВВ(ДУ) 
залучати кошти приватного сектора для надання громадських послуг. Основну 
масу таких проектів складають договори, які пов’язані з інфраструктурними 
об’єктами, приватизація яких визнається недоцільною з мотивів уникнення 
економічної дискримінації соціально вразливих верств населення. 

У різних країнах назва партнерської взаємодії держави і бізнесу має власне 
визначення. У Великій Британії використовується термін “приватна фінансова 
ініціатива” (PFI, PFII). Альтернативні застосовуються у США, Канаді (PPP, P3), 
Австралії – “публічно-приватне партнерство” (P-P partnership), Франції – 
“співтовариство змішаної економіки” (SEM). Аналогічні визначення поширені у 
інших європейських практиках (Іспанія – Colaboración público-privada / Asociación 
público-privada; Німеччина – Öffentlich-Private Partnerschaft; Італія – Partenariato 
Pubblico Privato; Данія – Offentlig-Private Partnerskaber).  

Не дивлячись на те, що окремі експерти [78; 81] висувають тезу, згідно якої 
термін “публічно-приватне партнерство” є більш адекватним для відображення 
змісту взаємодії сторін співпраці, розмаїття моделей партнерства держави, бізнесу 
та суспільства є ще більш широким (рис. 1.8). 
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Рис. 1.8. Інституціональні форми партнерства держави, бізнесу та суспільства у соціальному секторі 
національної економіки 

Джерело: розроблено автором 
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Основні принципові підходи до визначення сутності поняття та особливостей 

ДПП міжнародними фінансовими інституціями наведено у табл. 1 Додатку Д. 

Спільним у підходах міжнародних фінансових інституцій при визначені 

сутності поняття державно-приватного партнерства є те, що його розуміють як 

форму фінансової угоди між державним та приватним сектором. Найбільш 

характерну рису у визначенні державно-приватного партнерства, яка пов’язується 

установчими документами МВФ з передаванням фінансових зобов’язань 

приватному партнерові, також поділяють Європейський інвестиційний банк [89] та 

Світовий банк [92; 93]. Непринципово відрізняється підхід Секретаріату 

Об’єднаних Націй та Азійського банку розвитку [89], які трактують державно-

приватне партнерство як модель співробітництва між двома найбільш потужними 

– державним та приватним – секторами національної економіки. Комітет з наукової 

і технологічної політики ОЕСР [95], на відміну від головної організації, увагу якої 

прикуто до природи взаємовідносин між державою та бізнесом, при визначенні 

ДПП окремо виділяє інноваційну складову співпраці між ними.  

Існують певні національні особливості трактування ДПП. Очевидно, що 

специфіка партнерської взаємодії держави та бізнесу в конкретній країні залежить 

від цілей, завдань, пріоритетів економічної політики, законодавчої та нормативно-

правової бази, адміністративної структури і функцій органів влади, рівня розвитку 

громадського суспільства та правової культури тощо.  

Наприклад, у Великобританії поняття ДПП асоціює з терміном “приватна 

фінансова ініціатива” (PFI) і є головним інструментом залучення позабюджетних 

коштів до сфер господарської відповідальності, які традиційно вважалися 

монополією держави. І сьогодні у країні діє централізований підхід до державного 

регулювання ДПП у ССНЕ, за якого безпосередня реалізація таких проектів 

полишається у компетенції департаментів та інших ОВВ(ДУ).  

У США особливістю співпраці між державою та бізнесом у формі ДПП є 

оформлення ділових правовідносин між ними, в основному, у сфері спільної 

договірної діяльності департаментів транспорту окремих штатів та приватних 

партнерів. 
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У Канаді практика P3 застосовується лише у сфері надання суспільних послуг 

та спорудження інфраструктурних об’єктів громадського призначення. При цьому 

відносини ДПП регламентуються загальним масивом галузевого законодавства, 

яке може доповнюватись, за необхідності, додатковими правовстановчими актами. 

В європейських країнах партнерська взаємодія держави і приватного сектора 

детально регламентується національним законодавством. У французькій практиці 

Partenariat public-privé розглядають у якості інструменту і основної форми 

державного замовлення. Національний варіант ДПП дозволяє продовжити 

масштабну модернізацію системи змішаної економіки, яка передбачається Планом 

генеральної реформи державної політики, а також створює додаткові гарантії для 

оптимізації схем фінансування та розподілу ризиків банківських установ. 

У Німеччині ДПП/ППП є методом здійснення бюджетних витрат і виконання 

державних/муніципальних зобов’язань. Згідно Положення про федеральний 

бюджет ДПП – сучасна та ефективна адміністративна процедура, частина 

інноваційної експансії за сторони центрального уряду – використовують тоді, коли 

приватні особи можуть виконувати державні завдання так само добре або навіть 

краще, ніж держава. В рамках німецької моделі ДПП/ППП держава/земельні 

органи місцевого самоврядування несуть відповідальність за виконання 

фінансових зобов’язань, а приватний сектор – за ефективну розробку і 

експлуатацію об’єкта інфраструктури. 

Наведені визначення ДПП, хоча і містять цілий ряд спільних ознак – 

довгостроковий характер відносин держави і приватного сектора, спільні й 

погоджені цілі учасників взаємодії, розподіл ризиків, обов’язків, фінансових витрат 

між партнерами – привносять до базового характерні особливості, що не дає змоги 

сформулювати єдину версію розуміння сутності терміну.  

Європейською Комісією, вищим органом виконавчої влади ЄС, 

використовується доволі загальне визначення сутності ДПП. Основними серед 

узагальнених особливостей ДПП визнаються наступні: 

– учасниками співпраці виступають державний та приватний сектори; 
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- характер взаємовідносин між сторонами співпраці обов’язково фіксується 

в офіційних документах і має носити рівноправний партнерський характер; 

- учасники у процесі здійснення комерційних відносин повинні 

переслідувати чітко визначені загальні цілі і державний інтерес щодо надання 

суспільно значимих громадських послуг; 

- сторони об’єднують зусилля для досягнення загальних цілей, 

розподіляють між собою витрати і ризики, беруть участь у використанні отриманих 

результатів на паритетних засадах. 

Аналогічне розмаїття підходів до визначення сутності ДПП спостерігається і 

на міжнародному рівні. Поняття партнерської взаємодії держави та приватного 

сектору не набуло обґрунтованого системного трактування, а існуючі визначення 

носять рекомендаційний характер. 

Результати найбільш ґрунтовних досліджень щодо теоретичних та 

практичних проблем становлення ДПП у ССНЕ оприлюднили західні вчені- 

дослідники А. Акинтоє, Х. Асерете, В. Бермехо, Б. Вайс, М. Геддс, К. Грив,              

Дж. Делмон, М. Джеррард, Е. Єскомб, Е.-Г. Кліджн, Ю. Копеньян, Т. Леммерцаль, 

А. Лінк, Дж. Лонг, К. Магаріньос, Ф. Оладеінде, Г. Паолетто, О. Петерсен,                   

А. Регінато, П. Розенау, Є. Савас, Г. Тесман, П. Тієль, Х. Фассел, В. Хам, Г. Ходж. 

Запропоновану ними та іншими авторами гаму визначень змісту партнерської 

взаємодії держави і бізнесу узагальнено у табл. 1 Додатку Е. 

Систематизація і узагальнення існуючих підходів до визначення 

партнерської взаємодії держави й бізнесу урядами різних країн, міжнародними 

фінансовими організаціями, інститутами розвитку та вченими покладається нами у 

основу подальшого розвитку концепції партнерської взаємодії публічного сектору, 

публічної сфери національної економіки та її приватного сектору. 

При аналізі визначень сутності поняття встановлено, що частина дослідників 

(Б. Вайс, Дж. Делмон, Є. Савас, Ф. Марті, А. Вуазен, С. Троза) визначають його 

зміст через будь-які взаємовідносини між державою та приватним сектором (ДПП 

у широкому розумінні), тоді як інші вчені (А. Акинтоє, М. Бек, К. Хардкасл,               

А. Регінато, М. Геддс, Х. Ван Хам, Ю. Копеньян, Е.-Г. Кліджн, Г. Тесман) 
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виділяють його з поміж інших – державні закупівлі й приватизація – акцентуючи 

увагу на рівноправних партнерських відносинах (ДПП у вузькому розумінні). 

Різні, часто радикально відмінні, підходи науковців різних країн до 

визначення сутності ДПП дає нам змогу здійснити класифікацію його моделей за 

окремими ознаками. 

Розмаїття національних форм та механізмів ДПП за критерієм структури його 

правового режиму класифікується як таке, що може бути віднесено до однієї з 

чотирьох моделей: 

− модель з відсутністю профілюючих комплексних нормативних актів в 

галузі ДПП, яке врегульовується загальним законодавством щодо державних 

закупівель (Австрія, Казахстан, Мальта, Нідерланди, Швейцарія); 

− модель мінімально збалансованого правового регулювання окремих 

аспектів ДПП з наявністю численних галузевих нормативних актів за відсутності 

комплексного профільного (Азербайджан, Білорусь, Велика Британія, Німеччина, 

Данія, Іспанія, Італія, Китай, Нова Зеландія, Чехія, Чилі, ПАР); 

− модель з наявністю уніфікованого комплексного профільного 

нормативного акту, але з різним ступенем повноти та деталізації правового 

регулювання: 

− з наявністю спеціального нормативного та забезпечувальних актів лише 

на центральному рівні (Греція, Єгипет, Ірландія, Латвія, Польща, Португалія, 

Румунія, Сербія, Словенія, Україна, Франція, Хорватія, Південна Корея, Японія); 

− з наявністю спеціального нормативного та забезпечувальних актів як на 

центральному, так і на регіональному рівнях (Аргентина, Бразилія, Канада, 

Мексика, Пакистан, США); 

− з наявністю спеціального нормативного та забезпечувальних актів лише 

на регіональному рівні (Австралія, Бельгія, Росія); 

− модель з надлишковою перенасиченістю законодавчих актів у сфері ДПП, 

неефективним дублюванням регламентів на національному, регіональному, 

муніципальному рівнях (Бразилія). 

Наявність/відсутність спеціального органу управління у сфері ДПП, метою 

функціонування якого визнається реалізація сервісно-інфраструктурних та інших 
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пов’язаних цілей забезпечення централізованого розроблення, погодження, 

затвердження, реалізації, забезпечення проектів, нагромадження, систематизації та 

узагальнення досвідної інформації, дозволяє розрізнити три різновиди 

національних моделей: 

− з наявністю одного спеціалізованого центрального органу управління 

(спеціального державно-громадського фонду) різного статусу (Австралія, 

Аргентина, Бельгія, Бразилія, Велика Британія, Німеччина, Італія, Казахстан, 

Канада, Латвія, Мальта, Нова Зеландія, Пакистан, Португалія, Франція, Хорватія, 

Чилі, Японія); 

− з наявністю одночасно декількох спеціальних органів 

державного/державно-громадського управління (Данія, Ірландія, Китай, Мексика, 

Нідерланди, Росія, США, Швейцарія); 

− з відсутністю спеціального органу державного/державно-громадського 

управління у сфері ДПП (Австрія, Іспанія). 

Підхід, у основі якого покладається оцінювання ступеня повноти системного 

організування співпраці сторін у рамках ДПП, виокремлює укрупнені моделі: 

− операторську, з покладанням на приватного партнера повної або часткової 

відповідальності за надання сервісно-інфраструктурних послуг, ризиків та 

відповідальності. При цьому кошти, отримані державним партнером за надані 

послуги, передаються у вигляді винагородження приватному; 

− концесійну з прямим контактом приватного партнера зі споживачами 

послуг, безпосереднім отриманням від них грошових коштів; 

− контракту життєвого циклу з покладанням відповідальності за всі етапи 

створення, експлуатації інфраструктурного об’єкта, якості громадських послуг на 

приватного партнера; 

− співпраці зі створенням спільних підприємств зацікавленими сторонами. 

Власну версію класифікації моделей ДПП, з посиленим акцентом на рівень 

інноваційності організування діяльності, запропоновано всесвітньо відомими 

дослідниками проблеми – фірмою Touché Tohmatsu: 
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− ординарна модель (BOT, BOOT, зворотній BOOT, BBO, BOO, BLOT, 

DBFO, DBFT, DBF, DBO, DBOOT тощо) з покладанням переважної кількості 

потенційних ризиків на приватного партнера; 

− модель зі зниженими ризиками за рахунок передавання їх партнерові, який 

здійснює краще управління ними, а також справляється з фінансовими наслідками; 

− модель партнерства зі створенням декількох спільних конкуруючих між 

собою підприємств, можливістю перерозподілу зобов’язань між ними після 

з’ясування передбачуваного рівня продуктивності діяльності та якості послуг, які 

надаються; 

− модель альянсу, з усуненням будь-якої змагальності та неузгодженості 

відносин, максимальним спрощенням дій із запобігання ризикам створення 

спільних проектів з непередбачуваними технічними характеристиками об’єкта 

інфраструктури, очікуваним політичним ризикам; 

− модель поетапного (послідовних доповнюваних) партнерств з укладанням 

рамкової угоди, можливістю для державного партнера призупиняти реалізацію 

конкретного етапу, змінювати способи реалізації проекту, залучати інших 

приватних партнерів у випадку надлишкової тривалості масштабів та терміну 

реалізації договору про ДПП; 

− модель виконання одним з приватних партнерів обов’язків стратегічного 

партнера, “інтегратора” з прийняттям на себе значної частки ризику, одночасно, 

мінімальною участю у реалізації завершальних етапів проекту, оптимальним 

конкурентним стимулюванням протягом періоду реалізації проекту безпосередніх 

виконавців робіт [89, 116]. 

Максимальне укрупнення моделей ДПП дозволяє виокремити дві глобальні 

моделі – контрактного ДПП та інституційного ДПП. 

Контрактування окремих етапів виконання робіт, надання громадських 

послуг, технічної допомоги не передбачає передавання прав власності, витрат та 

ризиків приватному партнерові, який набуває лише право на обумовлену частку 

доходів, прибутку або платежів, які збираються, гарантований ринок, пільги та 

преференції. 
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Орендування (оренда, лізинг) передбачає передавання приватному 

партнерові державного/муніципального майна у тимчасове користування на 

певних умовах та за обумовлену плату. Повернення предмету орендних відносин 

приватним партнером державному власнику, збереження за останнім 

правомочності щодо розпорядження майном (у випадку оренди) протиставляється 

можливості викупу майна лізингоотримувачем (у випадку лізингу). 

Укладання концесійної угоди передбачає управомочення державним 

партнером приватного (на умовах внесення регулярної плати) на виконання 

протягом обумовленого періоду повноважень, які є необхідними для забезпечення 

нормального функціонування об’єкта співпраці.  

З точки зору можливостей винагородження приватного партнера 

розрізняються три типи проектів ДПП:  

− модель з внутрішньою можливістю для приватного партнера генерувати 

доходи за рахунок отримання платежів від користувачів. Державний сектор при 

цьому обмежується визначенням загальних умов, прийняттям відповідальності за 

початкові етапи планування, затвердження, оголошення концесійних конкурсів, 

забезпечення процедурного сприяння шляхом видачі дозволів на діяльність; 

− модель забезпечення приватним партнером надання послуг у сфері 

державного регулювання громадських робіт (в’язниці, лікарні, школи), з 

отриманням винагороди від державного партнера виключно у вигляді виплат на 

комерційній основі; 

− модель забезпечення приватним партнером послуг зі значними 

позитивними зовнішніми соціальними ефектами, надання яких виправдовує 

залучення додаткового державного/муніципального фінансування у випадку 

недостатнього надходження платежів для отримання адекватної фінансової віддачі. 

Отже, досвід розвинених країн щодо конструювання національних моделей 

партнерських відносин між державним та приватним секторами свідчить, що 

форми ДПП диференціюються сторонами співпраці за різними класифікаційними 

ознаками. Здійснюючи прикладну класифікацію моделей ДПП, Всесвітній банк 

вирізняє чотири основні укрупнені моделі (табл. 1.6).  
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Таблиця 1.6 

Укрупнені моделі ДПП за версією Всесвітнього банку 

Модель ДПП Зміст моделі 

Контракти з 
управління та 

лізингу 
(Management and 
Lease Contracts) 

приватний партнер бере на себе управління проектом на певний 
час,  власність та інвестиційні зобов’язання лишаються за 
державою: 

– контракти з управління – держава платить приватному 
партнеру за управління проектом. Операційний ризик залишається 
за державою; 

– контракти лізингу – держава віддає в лізинг приватному 
партнеру проект за винагороду. Операційний ризик переходить до 
приватного партнера 

Нові проекти 
(Greenfield projects) 

приватний партнер або спільне з державою підприємство будує та 
керує об’єктом протягом визначеного терміном контракту: 

− розробка, будівництво, фінансування, управління 
(DBFM(O)); 

− будівництво, лізинг, передача (Build – Lease – Transfer 
(BLT)); 

− будівництво, управління, передача (Build – Operate – Transfer 
(BOT)); будівництво, володіння, передача (Build – Own – Operate 
(BOO)); 

− комерційний проект (Merchant) – приватний інвестор будує 
об’єкт на вільному ринку, де держава не дає гарантій повернення 
інвестицій 

Відчуження 
власності 

(Divestiture ) 

приватний партнер купує частку об’єкта у держави напряму, через  
публічну пропозицію або приватизацію. Виділяють повне та 
часткове відчуження власності: 

– повне – приватний партнер купує 100 % об’єкта в держави; 
– часткове – приватний партнер купує частку державного  

підприємства, причому управління об’єктом може залишитися за 
державою 

Концесії 
(Concessions) 

 

приватний партнер бере на себе управління державним проектом 
на  певний час разом з інвестиційним ризиком: 

– реконструкція, управління, передача (Rehabilitate – Operate -  
Transfer (ROT)) – приватний партнер реконструює існуючий 
об’єкт, потім управляє та підтримує об’єкт за власний кошт та на 
власний ризик до кінця дії договору; 

– реконструкція, лізинг або оренда, передача (Rehabilitate – 
Lease/ Rent – Transfer (RLT)) – приватний партнер реконструює 
існуючий об’єкт потім бере його в оренду чи лізинг у держави та 
управляє проектом до кінця дії контракту; 

– спорудження, реконструкція, управління, передача (Build – 
Rehabilitate – Operate – Transfer BROT)) – приватний партнер 
добудовує існуючий об’єкт, потім управляє та підтримує його за 
власний кошт та на власний ризик до кінця дії угоди 

Джерело: складено на основі узагальнення літературного джерела [117] 
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Національна рада з питань ДПП у США пропонує класифікацію його форм 

за метою створення і окремо виділяє:  

− партнерства, створені з метою якнайшвидшої реалізації пріоритетних 

інфраструктурних проектів, сформовані згідно процедур пакетного тендеру;  

− партнерства, сформовані для залучення управлінської експертизи 

приватного партнера для реалізації великих і складних програм;  

− партнерства, пріоритетною метою яких є залучення нових технологій, 

розроблених у приватному секторі; 

− партнерства, які мають мету залучити різноманітні фінансові ресурси, 

доступні для бізнесу;  

− партнерства, які дозволяють і заохочують розвиток створеної 

інфраструктури приватним партнером, його власність на споруджений об’єкт і, 

відповідно, управління ним та іншим капіталом [117].  

Найбільш універсальний перелік різноманітних форми державно-приватного 

партнерства за узагальненими категоріями представлено на рис. 1.9. 

 
Рис. 1.9. Міжнародна класифікація моделей ДПП у ССНЕ 

Джерело: складено автором на основі узагальнення літературного джерела [117] 
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Такі форми відображають юридичні особливості ступеня та масштаб 

співпраці ОДУ та приватної сторони партнерства, якщо вони здійснюються у 

вигляді укладання договорів про суттєві аспекти ДПП – масштаб та сторони 

надання послуг, управління, оренду, лізинг, розподіл продукції, створення 

спільних підприємств, акціонування власності, варіанти концесії, угод про 

кооперацію, договорів про участь у дослідженнях тощо. 

Вагомий внесок у розвиток теорії і практики дослідження національних 

особливостей партнерської взаємодії держави і бізнесу внесли вітчизняні вчені та 

вчені близького зарубіжжя. Серед них відзначимо праці російськомовних авторів 

Д. Александрова, Г. Беліцької, В. Валетки, В. Варнавського, М. Вілісова,                     

М. Дерябіної, Т. Долженка, Н. Ігнатюк, В. Каменкова, А. Клименка, М. Клінової, 

В. Корольова, О. Мамченка, Р. Мартусевича, А. Медкова, В. Міхеєва, І. Новікової, 

Н. Резніченко, Є. Сазонова, С. Сіваєва, О. Тура, К. Хлєбнікова, Д. Хомченка,                

В. Цвєткова, В. Якуніна, Г. Яшевої. 

Сучасним аспектам ДПП в Україні присвячені праці вітчизняних дослідників 

Т. Артемової, О. Головінова, І. Запатріної, Г. Знаменського, Т. Лебеди,                           

О. Мартякової, І. Нейкової, К. Павлюк, С. Павлюка, П. Шилепницького та інших.  

Серед науковців країн бувшої СНД єдиного і однозначного визначення ДПП 

не існує. У дослідженнях учених неоднозначні, часто навіть діаметрально 

протилежні точки зору на визначення понять ДПП пов’язані з питаннями про 

предмет взаємодії сторін співпраці, цільове призначення, сферу застосування та 

форми реалізації. Більшість авторів при визначенні поняття ДПП роблять акцент 

на визначенні особливих ознак, які відрізняють ДПП від інших форм взаємодії 

держави та приватного сектору.  

У табл. 1 Додатку Ж наведено принципові підходи до визначення поняття і 

характерних рис ДПП вітчизняними дослідниками та дослідниками країн 

близького зарубіжжя.  

Зважаючи на наведені інтерпретації ДПП, мету дослідження його різновидів 

з точки зору розуміння як дієвого інструмента державного регулювання, а не 

простого об’єднання ресурсів держави та бізнесу, форми економічних відносин, яка 

поєднує підприємницьку діяльність держави та інші державні коригувальні впливи 
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з можливістю залучення приватних інвестицій і компетенцій приватного бізнесу, 

до основних характеристик ДПП, які розкривають специфіку партнерської 

взаємодії держави та приватного сектору, слід віднести: 

− наявність державного й приватного секторів; 

− офіційні відносини між державними і приватними учасниками; 

− взаємовідносини сторін носять партнерській, рівноправний характер; 

− довгострокові відносини між державою та приватним сектором; 

− об’єднання активів (ресурсів і компетенцій) учасників; 

− державна власність як об’єкт партнерства або спільна участь держави і 

бізнесу в господарській організації корпоративного типу; 

− мета, яка полягає в вирішенні державних завдань соціально-економічного 

розвитку країни/регіону в пріоритетних сферах економіки; 

− розподілення ризиків між партнерами; 

− перерозподіл відповідальності між сторонами партнерства для більш 

ефективної реалізації проекту; 

− наявність доходного етапу в реалізації проекту ДПП [119]. 

В економічній літературі розрізняють різні моделі і форми ДПП, які 

застосовуються в окремих галузях виробничої та соціальної сфери. При цьому слід 

наголосити, що їх перелік не є вичерпним і постійно вдосконалюються. Так,              

В. Варнавський, розширюючи спектр форм державно-приватного партнерства, 

пропонує відносити до їхнього переліку різноманітні контракти, які держава надає 

приватним організаціям на виконання робіт і надання суспільних послуг, на 

управління та постачання різноманітної продукції для державних потреб; 

контракти з технічної допомоги; орендні (лізингові) відносини, що виникають у 

зв’язку з передачею державою в оренду приватному сектору своєї власності 

(будівель, споруд, виробничого устаткування) та угоди про розподіл продукції; 

державно-приватні підприємства; концесії [93]. Згідно чинної правової бази, 

основними формами ДПП в Україні є: контракти на надання послуг, концесії, 

фінансовий лізинг, оренда, спільні підприємства (державно-приватні) та угоди про 

розподіл продукції [145]. При цьому слід зазначити, що спеціальних регламентів 

стосовно упорядкування ДПП у ССНЕ в Україні на сьогодні ще не узаконено. 
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Розкриття сутності організаційно-економічного механізму ДПП передбачає 

з’ясування внутрішнього змісту поняття не лише у єдності різноманітних та 

суперечливих форм буття, але й з точки зору діахронного розуміння його 

синтаксичних елементів. 

ОЕМ (від грецького μηχανή – пристрій, прилад) управління – багатоаспектна 

сукупність взаємодіючих між собою суб’єктів, методів, інструментів і процесів 

впливу. Ефективність використання ОЕМ управління оцінюється за показниками 

результативності реалізації методів, інструментів і важелів регулювання діяльність 

об’єкта управління. Інтегральний метод формування ефективного ОЕМ 

регулювання ДПП у ССНЕ передбачає, поряд з креативним поєднанням відносно 

обмежених, “чистих” інформаційного та функціонального підходів до його 

побудови, дотримання універсальних принципів цілеспрямованості, системності, 

адаптивності, інноваційності. У результаті, формування та вдосконалення 

концептуальної моделі механізму управління ДПП у ССНЕ, забезпечує його 

функціонування на основі реальних економічних процесів, принципову 

відповідність інформаційній та функціональній природі походження, 

конкретизацію поняття “система управління” щодо основних об’єктів системного 

аналізу та досягнення на цій основі чітко поставлених цілей, адитивність до ОЕМ 

вищого рівня, оптимізацію урегульовуваних економічних. 

У “Великому тлумачному словнику сучасної української мови” поняття 

“механізм” визначається як внутрішня будова, система, сукупність станів і 

процесів, з яких складається звичайне явище [146].  

За визначенням І. Моргачова, як економічне явище “механізм” 

застосовується у чотирьох значеннях: “як сукупність цілеспрямованих впливів; як 

взаємозв’язок і взаємодія сукупності факторів; як комплекс послідовних заходів; 

як сукупність закономірних зв’язків і відносин” [147]. 

Більшість дослідників, які активно досліджують категорії “організаційно-

економічного”, “економіко-фінансового”, “економіко-правового”, “економіко-

організаційного”, “організаційно-господарського” механізмів, розглядають його як 

систему, в основу якої покладають сукупність цілей, функцій, принципів, методів, 

прийомів, інструментів і форм, які складають органічну цілісність (табл. 1.7).



 

 

79 

Таблиця 1.7 
Основні дефініції поняття “економічний механізм” 

Автор Визначення 
Економічний механізм 

Й. Завадський 
[148] 

 

Складовий елемент господарського механізму, що включає 
економічні  стимули (державні економічні стимули виробництва й 
матеріальні стимули праці) та важелі (планування, госпрозрахунок, 
фінансування,  умови реалізації продукції, виробничо-технічне 
обслуговування, умови  господарювання, різні ліміти, собівартість 
продукції, рентабельність виробництва тощо) 

С. Воєводін [149] Інформаційне, ресурсне і організаційне забезпечення 

Є. Хлобистов 
[150] 

Комплекс організаційних, нормативних та правових заходів,  
спрямованих на оптимальну взаємодію економіки та 
навколишнього середовища по відношенню до людини 

Господарський механізм 

З. Арабянц 
[151] 

Комплекс органічно взаємозалежних форм, методів, засобів, 
структур, нормативів та інших важелів господарювання, 
призначених для реалізації задач і досягнення цілей виробничої 
системи  

Механізм управління 

А. Садеков 
[152] 

Система впливу на об’єкт управління з метою досягнення бажаного  
результату; система організації господарського процесу, що 
представлена комплексом факторів, що є взаємодоповнюючими і  
взаємозалежними та мають власні форми управлінського впливу 

М. Грещак 
[153] 

Механізм управління містить державно-правове та нормативне  
регулювання, ринковий механізм регулювання, внутрішній 
механізм  регулювання окремих аспектів, механізм інформаційного  
забезпечення, методи управління та методи контролю 

Організаційно-економічний механізм 

Г. Козаченко 
[154] 

Інструмент управління, що являє собою сукупність управлінських  
елементів і способів їхньої організаційної, інформаційної, 
мотиваційної та правової підтримки, шляхом використання яких, з 
урахуванням особливостей діяльності підприємства, 
забезпечується досягнення певної мети 

І. Бєлая 
[155] 

Система формування цілей та стимулів, що дозволяють 
перетворювати у процесі трудової діяльності динаміку 
матеріальних та духовних потреб суспільства у динаміку засобів 
виробництва та кінцевих результатів виробництва, які спрямовані 
на повне та ефективне задоволення цих потреб 

В. Кушнірук 
[156] 

Система організаційних та економічних форм і методів ведення  
господарства, що спонукає до підвищення ефективності  
функціонування виробничих систем та спрямована на свідоме 
використання економічних законів і досягнення поставлених 
стратегічних цілей суб’єктами підприємницької діяльності 

Джерело: складено автором на основі узагальнення літературних джерел 

Зауважимо, що ґрунтовним є визначення ОЕМ, яке запропоноване                     

лауреатами Нобелівської премії з економіки (2007 р.) Л. Гурвіцем, Р. Майєрсоном, 

Е. Маскіном [157]. 
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Його учені розглядають як стратегічну гру на основі взаємодії економічних 

суб’єктів, опису того, як можуть діяти суб’єкти господарювання і відповідних 

результатів такої діяльності. ОЕМ, за цією точкою зору, задає множину виборів 

економічних суб’єктів, кожний із яких пов’язується з якимось результатом. У 

цьому сенсі механізм формує систему стимулів та наближається до поняття 

“економічний інститут”. Цим реалізується спроба формалізувати поняття інституту 

на основі поняття ОЕМ й усунути розрив між інституціональною теорією і теорією 

ОЕМ.  

Концепція динамічного децентралізованого економічного механізму, 

запропонована Л. Гурвіцем, у повній мірі відповідає запитам, які висуваються до 

ОЕМ ДПП у ССНЕ (рис. 1.10).  

Вона полягає в обгрунтуванні необхідності формального моделювання 

обміну інформацією в умовах функціонування динамічного конкурентного ринку, 

в рамках вирішення задач державно-публічного надання громадських послуг. 

Узгодження інтересів (incentive compatibility) та забезпечення інституційної 

взаємодії держави і приватних партнерів у процесі реалізації суспільно значимих 

проектів у соціальній сфері відбувається в межах функціонування конкурентного 

ринку, агентами якого є стейкхолдери регіональних інноваційних екосистем і 

гіпотетичний вальрасівський арбітр-аукционіст. Застосування у сфері 

організуввання ДПП положень теорії оптимальних аукціонів Р. Майерсона, 

механізмів виявлення рівня асиметричності та імплементації ринкової інформації 

Е. Маскіна, є теоретичним підгрунтям реалізації інституційних економічних 

інтересів [157]. 

В умовах євроінтеграції сталий розвиток ДПП в Україні залежать від 

наявності ефективного ОЕМ. Слід визнати, що науковці у своїх дослідженнях з 

питань ДПП зосереджують увагу на розв’язанні важливих, але розрізнених 

прикладних організаційних і економічних проблем, які виникають у окремих 

сегментах та секторах соціального комплексу. Методичні засади формування 

цілісного механізму розвитку партнерства у соціальній сфері до сих пір не 

отримали належного визначення. 
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Рис. 1.10. Схема механізму державно-приватного партнерства у соціальній сфері 
Джерело: складено автором 
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Наведені на рис. 1.11 об’єкти та складові елементи механізму ДПП, які 

узагальнено нами з врахуванням притаманних явищу цілей, функцій, принципів, 

методів, прийомів, інструментів і форм, може бути покладено у якості методичної 

основи розроблення ефективної моделі для практичного застосування у ССНЕ. 

 
Рис. 1.11. Елементи організаційно-економічного механізму державно-

приватного партнертства у соціальному секторі національної економіки 
Джерело: складено автором на основі узагальнення літературних джерел [61; 89; 91; 93-

96; 98; 99; 103; 109] 

ОЕМ ДПП у ССНЕ – сукупність практичних заходів, засобів та важелів 

організаційного й економічного характеру, структур та регуляторів, методів 

управління, управлінських рішень, які формують і впливають на порядок 

здійснення ДПП у ССНЕ України, що сприятиме досягненню комплексу 

очікуваних економічних, соціальних, екологічних та інших результатів. 

Функціонування ОЕМ здійснення ДПП передбачає поєднання двох 

складових – організаційної та економічної. 

Таким чином, ОЕМ ДПП у ССНЕ є цілісним формуванням з чітко вираженою 

структурою, які формується за базовими підсистемами – блоками, між якими 

налагоджено мережу стійких залежностей. Це означає, що деструкція однієї з них  

спричиняє деструкцію іншої, як наслідок, усього механізму, і навпаки. 

Особливих рис набуває ОЕМ у випадку запровадження ДПП у ССНЕ за умов 

формування постіндустріальної економіки знань. Особливості формування  ОЕМ 
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обумовлюються необхідністю запровадження модернізованих форм і методів 

державного регулювання, які складаються в умовах оновлення парадигми 

розгортання нової індустріальної революції 4.0, що пов’язується з процесами 

глобалізації процесів формування вартісних ланцюгів, мережевого устрою 

інноваційних кластерів, децентралізації та регіоналізації бюджетного процесу. 

Визначальною причиною, що вимагає оновлення системних вимог до формування 

ОЕМ ДПП у ССНЕ, є визнання факту унікальності функціонування інституцій 

приватно-публічного та державного секторів у сферах надання чистих та змішаних 

громадських благ. З іншого боку, не менш вагомим аргументом є необхідність 

зняти формальні обмеження щодо можливостей залучення до процесу 

недержавних структур, визнання їх достатньо динамічними та ефективними. 

Слід зазначити, що ДПП може стати однією з найбільш ефективних форм 

співробітництва між державним і приватним сектором у процесі державного 

регулювання розвитку колаборативних інноваційних екосистем у ССНЕ. 

Перспективи такої співпраці засновано на визнанні того факту, що обидві сторони 

можуть отримувати вигоди від об’єднання фінансових ресурсів, технологій і 

управлінських знань з метою забезпечення сталості поступального руху в умовах 

пришвидшення “розумного”, стабільного та інклюзивного інноваційного 

оновлення концепції “потрійної спіралі”, збагачення її змісту за рахунок 

запровадження основних постулатів мережево-локальної (глокальної) концепції 

формування глобальних ланцюгів цінності на основі розкручування 

“чотирьохланкової спіралі” [81; 87; 88; 161].  

Сучасним методом управління розвитком ССНЕ виступає державне 

інноваційне регулювання публічного управління ДПП – у т. ч., із залученням 

засобів електронного урядування; управління віртуальними мережами; 

фандрайзингу; аутсорсингу; участі у реалізації соціальних технологічних 

платформ; створення краутфандинг-платформ; проведення соціальної 

паспортизації регіону; постановки соціальних експериментів (у т. ч. віртуальних); 

дослідження потреб стейкхолдерів Р(Т)ІСЕС у отриманні високотехнологічних 

соціальних послуг; формування освітніх кластерів на базі закладів вищої освіти у 

якості “креативного ядра”; створення “вузлів” стабілізації та розвитку; нових 

технічних, інтелектуальних, інформаційних, соціальних “центрів переваг”; 
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першочергового проектування на периферію випереджувальних, інноваційних та 

наукомістких технологій; створення, за японським зразком, інноваційного 

технополісного інформаційно-аналітичного фону та культурно-духовного 

середовища соціального оздоровлення регіонів; заохочення використання 

енергозберігаючих та екологічно чистих міні технологій інтенсивного та 

раціонального освоєння наявних природних ресурсів – у ході реалізації ІСТ.  

ІСТ в постіндустріальній економіці – сукупність методів та прийомів 

інноваційної діяльності, які спрямовуються на створення та матеріалізацію 

соціальних новацій у суспільстві, реалізацію революційних нововведень, які 

спричиняють якісні зміни у Р(Т)ІСЕС, мають за стратегічний наслідок 

раціоналізацію процесів використання матеріальних та соціальних ресурсів, 

максимізацію соціального капіталу місцевої громади. Державне регулювання 

інноваційним розвитком публічного управління передбачає запровадження 

інституціонально-структурних, правових, інноваційно-технологічних, науково-

інтелектуальних рішень, котрі співвідносяться з організаційними, 

концептуальними інноваціями, а також інноваціями у сфері удосконалення 

технології управлінських процесів.  

На відміну від РСТ управління розвитком ССНЕ, яким притаманні низький 

рівень наукомісткості, традиційні методи соціального впливу, відсутність 

ефективної мотивації його об’єкта, ІСТ слід розуміти як комплексний 

соціокультурний процес, який, розвиваючись за об’єктивними законами, будучи 

тісно пов’язаний з історією та традиціями, одночасно кардинально змінює 

структуру Р(Т)ІСЕС.  

З точки зору сучасного соціально-технологічного підходу, у рамках реалізації 

процесу державного регулювання розвитку ССНЕ до Р(Т)ІСЕС повинні надходити 

від НІЕС та Г(С)ІЕС випереджувальні, інноваційні, “ті, що знімають” головні 

причини конфронтації умовного “центру” та територій стратегічні та тактичні 

ініціативи сприяння політиці регіонального соціально-економічного розвитку. 

Власне останній має базуватись на інноваційних мережевих технологіях залучення 

потенціальних, наразі “заморожених” (прихованих/тіньових) економічних, 

соціальних, інтелектуальних, науково-технічних ресурсів зростання обсягів 

споживання соціальних послуг стейкхолдерами Р(Т)ІСЕС.
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Висновки до розділу 1 

В результаті дослідження теоретико-методичних основ державного 

регулювання соціальної сфери економіки України зроблено такі висновки: 

1. Соціальний сектор національної економіки є специфічним середовищем 

безпосереднього функціонування системи розширеного відтворення 

громадянського суспільства у процесі реалізації соціальної політики держави щодо 

використання продукції та послуг реального сектору, забезпечує підтримання 

життя усіх верств населення, задоволення соціальних потреб на основі реалізації 

механізмів присвоєння засобів життєдіяльності та існування. 

2. У результаті компонування комплексу галузей постіндустріальної 

національної інноваційної екосистеми, структурно-секторальна модель економіки 

набуває наступного вигляду: традиційні первинний та вторинний сектори; 

третинний сектор –  комунально-побутові послуги, пасажирський транспорт і 

зв’язок; четвертинний сектор – сукупність галузей соціальних послуг. 

3. Соціальний сектор національної економіки – сукупність технологічно 

пов’язаних між собою суб’єктів господарювання, організацій та установ, діяльність 

яких спрямовано на реалізацію цільової функцієї задоволення потреб населення у 

трудовій, соціально-економічній активності, духовній культурі і врегульовується 

секторально-галузевими органами управління та самоуправління. Галузі 

об’єднуються в комплекс соціального господарства постіндустріальної економіки 

не за техніко-технологічними особливостями та місцем у виробничому 

кооперуванні праці, а за суспільним значенням благ та послуг, які надаються.  

4. Узагальнення сутності процесів еволюціонування моделей соціальної 

політики, яке відбувається під впливом дії комплексу зовнішніх факторів 

оточуючого середовища та внутрішніх закономірностей розвитку, є підставою для 

вивчення феномену функціонування регіональних інноваційних екосистем.  

5. Осучаснення наукових підходів до регулювання розвитку соціального 

сектору постіндустріальної економіки відбувається на основі креативного 

поєднання положень теорії публічного сектора, громадських послуг та розвитку 

секторальних/регіональних інноваційних екосистем. 
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6. Наростання динамізму розвитку соціально-економічних систем, перехід до 

колаборативної моделі створення інновацій на рівні переважно віртуальних 

співтовариств стейкхолдерів, учасники яких формують мережі регіональних 

стабільних взаємозв’язків зростання в рамках розгортання чотирьохланкової 

спіралі “наука-бізнес-влада-суспільство”, мають за наслідок стрімкий розвиток 

теорії та практики екосистемного підходу до формування інноваційної політики 

регулювання соціального сектору національної економіки.  

7. Сутність державно-приватного партнерства полягає у функціонуванні 

комплексу партнерських комерційних відносин між представниками влади, 

бізнесу, публічного сектору суспільства, місцевих громад з приводу перерозподілу 

повноважень у сфері формування інноваційної інфраструктури колективного 

користування, виробництва суспільно значимих товарів та послуг, котрі на даний 

момент перебувають у монополії держави. 

8. Організаційно-економічний механізм – сукупність практичних заходів, 

засобів та важелів, структур та регуляторів, методів управління, управлінських 

рішень, які формують і впливають на порядок здійснення державно-приватного 

партнерства у соціальній сфері національної економіки, що сприяє досягненню 

очікуваних економічних, соціальних та інших суспільно значимих результатів. 

9. Сучасним методом управління розвитком соціальної сфери виступає 

державне інноваційне регулювання публічного управління державно-приватним 

партнерством із залученням засобів електронного урядування; управління 

віртуальними мережами; фандрайзингу; аутсорсингу; створення соціальних 

технологічних платформ; краутфандингу; задоволення потреб стейкхолдерів у 

отриманні високотехнологічних соціальних послуг; формування освітньо-

виробничих кластерів, “вузлів” стабілізації та розвитку, технічних, 

інтелектуальних, інформаційних, соціальних “центрів переваг”; першочергового 

проектування на периферію випереджувальних, інноваційних та наукомістких 

технологій.  

Основні положення та висновки першого розділу висвітлені в публікаціях 

автора [152; 153]. 
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РОЗДІЛ 2 

СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ ЕКОНОМІКИ 

2.1. Порівняльний аналіз міжнародного досвіду регулювання державно-
приватного партнерства у соціальній сфері 

Багатовекторні трансформації системи ринкових відносин, що реалізуються 

на засадах співпраці держави та бізнесу, загострюють важливість прискіпливого 

вивчення міжнародного досвіду позиціонування ролі ОВВ(ДУ), а також 

приватного підприємництва у ході реалізації проектів ДПП. За таких умов 

особливої актуальності набуває запровадження послідовності апробованих в ряді 

зарубіжних країн механізмів державного регулювання прикладних механізмів, що 

забезпечують одночасну можливість для ОВВ(ДУ) продовжувати виступати у ролі 

головного суб’єкта регулювання, а для приватного бізнесу – активно та 

обґрунтовано втручатись у процеси реалізації партнерських проектів. 

Сучасна інтернаціональна практика використання та досвідного коригування 

проектів ДПП, що у найбільш повній мірі враховує особливості розвитку ССНЕ, 

специфіку функціонування ОВВ(ДУ), ступеня апробації моделей, форм та 

механізмів продуктивної співпраці державних управлінських структур та бізнесу, 

суттєво збагатила теоретичні положення, сформульовані у працях Д. Кейнса,           

П. Самуельсона, П. Друкера та інших представників академічної економічної 

науки. Найбільш ґрунтовно досліджено прикладні питання сучасних особливостей 

взаємодії держави та малого бізнесу в працях вже частково згадуваних дослідників 

А. Акінтойє [96], Р. Віккермана, Е. Кліджна [106], Т. Мерна, Є. Саваса [114],               

Г. Тейсмана, Д. Хелма, Г. Ходжа, Б. Флавбйорга та ін.  

Управління ССНЕ зі сторони ОВВ(ДУ) здійснюється через регулятивний 

вплив на систему відносин між суб’єктами регулювання (держава – корпорації – 

громадські спілки підприємців та промисловців – споживачі товарів та послуг), що 

взаємодіють в рамках обмеженого економічного простору з метою реалізації цілей 

та умов суспільного виробництва. Якщо в процесі регулювання постає питання про 
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необхідність об’єднання матеріальних та нематеріальних ресурсів суспільства (у 

особі ОВВ(ДУ)), а також коштів приватного бізнесу з метою створення 

громадських благ або надання суспільних послуг, то за сучасних умов розвитку 

національної економіки це відбувається переважно у вигляді ДПП.  

Визначаючи сутність ОЕМ ДПП як упорядкованої системи заходів 

адміністративно-розпорядного впливу ОВВ(ДУ) на комплекс взаємовигідних 

відносин між стейкхолдерами НІЕС, Г(С)ІЕС, Р(Т)ІЕС з перерозподілу 

повноважень у сфері виробництва товарів та надання послуг, котрі на даний 

момент здійснюються переважно державними підприємствами та установами, слід 

визнати, що ефективне використання ОЕМ ДПП забезпечує оптимальний характер 

погодження між сторонами співпраці широкого спектру питань: розподілу 

відповідальності, ризиків, зобов’язань стосовно фінансового забезпечення, 

проектування, будівництва, експлуатації, прав власності, участі в управління та 

розподілі прибутку. 

Головною сучасною особливістю розгортання системи ДПП у ході 

державного регулювання ССНЕ у Сполучених Штатах Америки є чіткий акцент на 

формуванні радикальних інноваційних державно-приватних партнерств (РІДПП). 

Особливо яскраво ця тенденція проявилась після кризи 2008-2009 рр., після якої 

практичне застосування РІДПП суттєво активізувалось [139]. З’ясувалось, що саме 

така концепція ДПП не лише дозволяє поєднати дві панівні у США теоретичні 

концепції – “підприємницької держави” (Atkinson R., Mazzucato M. [159]) та 

“провідної ролі підприємництва в інноваціях” (Tellis G.J. [160]) – але й оголосити 

їх найважливішим прикладним інструментом розвитку проривних технологій 

NBIS-спектру (Індустріальної революції 4.0) [161].  

Характерними рисами NBIS-технологій, які всебічно пов’язані зі зростанням  

знаннєємності матеріального виробництва, виступають:  

− безперервне зростання інформаційної та зниження матеріальної складової 

участі кластеризованих організаційно-виробничих систем у функціонуванні ГВЛ; 

− мініатюризація, тенденція до скорочення енергомісткості, 

матеріаломісткості та фондомісткості продукції; 
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− гнучкість, модульність, уніфікація у якості особливостей виробничого 

процесу та тенденції розвитку технологій “індустрій нового покоління” (advanced 

manufacturing); 

− мережево-кластерні виробничі моделі замість вертикально інтегрованих 

структур; 

− використання “just-in-time”, “lean production” методів виробництва на 

основі використання гібридних технологічних систем, які здатні не лише зводити 

до мінімуму кількість виробничого браку, але й автономно та ефективно змінювати 

виробничі шаблони у відповідності до необхідності; 

− орієнтування на нові екологічно чисті джерела енергії; 

− розвиток якісно нових технологій матеріального виробництва, транспорту 

та логістики (нанотехнології, 3D принтинг тощо); 

− суттєве зменшення ролі традиційної оброблювальної промисловості, які 

базуються на витратних, емерджентних, за рахунок розповсюдження адитивних 

виробничих технологій об’єднання матеріалу з метою створення реального об’єкту 

з 3D моделі. Зміст перемін полягає у підвищенні конкурентоспроможності 

обробної промисловості за рахунок посиленого інтегрування CPS (cyberphysical 

systems – інтегровані невеликі підключені до Інтернету пристрої та механічні 

системи) у протоколи виробництва заводських процесів “розподілених мережевих 

фабрик”; 

− акцентований наголос на якості та ефективності виробничих процесів, які 

є еквівалентом до орієнтованого на споживачів “Інтернету речей” і управляються 

штучним інтелектом до всебічної постійної вигоди споживачів. 

Формування спеціалізованих вузлів ГВЛ – колективних проектів зі своїми 

часовими рамками та послідовністю дій – відбувається за рахунок об’єднання 

територіально розподілених, децентралізованих та інтерактивних Р(Т)ІЕС, що 

викликає до життя необхідність дослідження категорії глокальної (glocal) 

упорядкованості ГВЛ, означає, що такими стають не будь-які кластерні 

агломерації, а лише найбільш активні інноваційного типу – Р(Т)ІСЕС.  
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Відмінною рисою та характерною особливістю діяльності Р(Т)ІСЕС є 

функціонування у вигляді інноваційно (само)урегульованої мережі локальних 

стейкхолдерів, які створюють нові продукти на колективній основі та у 

безперервному режимі, постійно поглиблюють свою виробничу спеціалізацію на 

основі інновацій, у т. ч. соціальних, підлягають аналітичному дослідженню у якості 

відкритої усталеної соціовітально-креативної екосистеми групи географічно 

зосереджених компаній та їх інституціональних стейкхолдерів, перш за все, 

університетів та регіональних державних агентств як активних учасників 

виробництва спеціальних знань третього виду.  

Лише такі, отримані у результаті складного процесу створення і 

розповсюдження за участі численних акторів інноваційних мереж та кластерів, 

знання вищого стратегічного порядку (Strategic Knowledge Arbitrage and 

Serendipity, SKARSE) придатні для “вбудовування” у конкретний соціально-

технологічний контекст, можуть прислужитись орієнтирами для  формування 

потоків (створення запасів) гібридних, державних або приватних, неявних або 

кодифікованих, реальних або віртуальних благ постіндустріальної економіки. 

Фахівцями модель знань третього виду (ЗС) визначається як архітектура системи 

довільного (за межами вихідних предметних галузей) або інтуїтивного 

(ненавмисного, випадкового) виробництва та “перетікання” знань між 

працівниками, групами та функціональними доменами, яка активно використовує 

власне пізнання, навчання та навчання пізнанню у багатосторонньому, 

поліцентричному, мультимодальному та багатошаровому форматах.  

Перетворення матеріальних та інтелектуальних ресурсів в кінцевий 

результат економіки знань – інноваційні знання – відбувається у результаті 

здійснення процесів співконкуренції, ко-спеціалізації та ко-еволюції у ході їхнього 

генерування відповідними засобами. При цьому придатними для використання в 

умовах постіндустріальної економіки знаннями визнаються лише такі, які мають 

здатність створюватись, виявлятись, перерозподілятись та рекомбінуватись більш 

ефективними (також економічно) способами для отримання, контрольованого 
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нарощування та використання непривласнюваних, підтверджених, стабільних та 

масштабованих грошових вигод [162]. 

Співробітництво-конкуренція (спів-конкуренція), ко-еволюція SKARSE – 

процес створення нових знань у ході взаємодій та змін, які відбуваються на різних 

рівнях організації і отримують додатковий імпульс завдяки співгенерації та 

комплементарній природі такого знання, необхідною умовою появи якого є 

добровільна зміна креатором параметрів своїх раніше (тимчасово) стабільних 

екосистем, постійне адаптування до середовища, рівень нестабільності якого 

перманентно зростає на основі використання критичних факторів розвитку – 

позиції фірми, схильності до діяльності та результативності. 

Ко-спеціалізація – процес пізнання та навчання, який спонукає окремих 

індивідів або їхні групи розширювати свої ролі, виходити в нові предметні області 

та домени, здійснювати взаємодоповнюючу та взаємопосилюючу взаємодію. 

За рахунок існування чіткого нелінійного зворотного зв’язку та взаємної 

обумовленості функціонування РСНЕ та ССНЕ, рівень інтегрування до ГВЛ 

національних підприємств прискорюється у випадку поліпшення таких факторів 

розвитку, як якість правового середовища, людського капіталу та базової 

інфраструктури. За аналогією, та сама тенденція спостерігається всередині самої 

національної економіки. Найбільший вплив тут спричиняють три групи 

показників: інститути та інфраструктура; ефективність товарних ринків; 

інноваційний потенціал. 

Формалізована модель “потрійної спіралі” покладається у основу 

стратегічного горизонту “Дослідницької та інноваційної стратегії розумної 

спеціалізації” (RIS3) Європейської комісії [163]. Динамічна стратегія, яка 

покладається у якості операційної в основу регіонального розвитку та 

стимулювання економіки знань, забезпечує успішне поєднання соціальної екології, 

виробництва знань третього виду та інновацій. Оскільки “ядром” моделі 

чотирьохланкової спіралі RIS3 виступають користувачі інновацій, ступень участі 

яких у ній визначається на основі “користувацького дизайну”, метою якого є 

сприяння виконання споживачами функції співрозробників та співвиробників. 
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Крім того, у процесі паралельного, з глобальними виробничими мережами (global 

production networks), формування глобальних інноваційних мереж (global 

innovation networks), відбувається процес конкурентної “розумної спеціалізації” 

Р(Т)ІСЕС. Це означає, що залучені до ГІЕС, НІЕС, Г(С)ІЕС через кластерні мережі 

фірми Р(Т)ІСЕС отримують доступ до кращих технологій, максимально 

поглиблюють спеціалізацію та максимально швидко “піднімаються” до більш 

доходних ланцюгів [164]. 

Очевидною вигодою такого сценарію розвитку є те, що на рівні НІЕС 

відбувається економія на витратах зі створення імпортозамінних секторів та 

програмного “зрощування” необхідного набору Г(С)ІЕС в рамках традиційної 

промислової політики (за рахунок використання доповнюючих технологій 

масового аутсорсингу, офшорингу (міжнародного аутсорсингу), смартсорсингу 

(smart-sourcing), решорингу (re-shoring)), що забезпечує прицільний розвиток 

конкретних національних експортних виробництв у режимі глобальної координації 

зв’язків. Натомість, стає можливою концентрація коштів на створенні 

безбар’єрного мережевого середовища “переливання” знань між секторами та 

територіями, що є потужною запорукою формування стабільного попиту на 

інновації в масштабах НЕ, а також можливості їхнього повсюдного застосування. 

Створення умов для використання цифрових технологій, організаційна перебудова 

виробничого ландшафту на режим домінування мережевих екосистем постійного 

інноваційного оновлення технологій, продуктів та сервісів відповідає політиці 

посилення конкурентних позицій на світових ринках не за рахунок поліпшення 

власне виробничих технологій, а удосконалення середовища, де вони виникають та 

поновлюються [165]. Тобто, об’єктом сьогоднішньої конкуренції між регіонами 

стає краще організування виробничого процесу на тій чи іншій стадії ГВЛ. 

Формування кластерів “розумної спеціалізації”, що лежать у основі сучасної 

промислової та регіональної політики ЄС [161], сьогодні стає ключовим елементом 

локально-орієнтованої інноваційної політики, яку може бути визначено через п’ять 

принципів: 

− спрямованість “розумної спеціалізації” на види діяльності, а не сектори/ 
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фірми, що одночасно забезпечує підвищення ефективності галузевої діяльності і 

створює потенціал (у т. ч. базу знань) для диверсифікації у нові галузі; 

− заохочення підприємницьких відкриттів з потенціалом покладання у 

основу регіональної стратегію “розумної спеціалізації” у конкретних видах 

діяльності; 

− постійна ініціативна диверсифікація видів “розумної спеціалізації”; 

− постійне інноваційне експериментування, експериментальне навчання та 

розвиток ідей самореалізації; 

− інклюзивність всіх секторів Р(Т)ІСЕС у реалізацію стратегії “розумної 

спеціалізації”, ефективна практична реалізація яких є можливою за дотримання 

методів і послідовності покрокової розробки успішних стратегій RIS3 [150]. 

Нарощування інноваційної конкурентоспроможності регіону є неможливим без 

відповідного паралельного розвитку соціальної сфери Р(Т)ІСЕС, що у підсумку 

забезпечує більш значну тривалість досягнутого ефекту “розумної спеціалізації”.  

Універсально придатною для практичного використання є британська модель 

ДПП у ССНЕ. Згідно останніх тенденцій розвитку досліджень у цій царині, 

перспективними визнаються такі форми співпраці, за яких державний партнер на 

конкурсній основі укладає з приватним угоду на проектування, будівництво та 

експлуатацію об’єкту протягом всього життєвого циклу послуги, здійснює оплату 

проекту рівними частинами лише після його введення в експлуатацію за умови 

підтримання приватним партнером об’єкту у відповідності до визначених 

функціональних вимог. Залучення інвестиційних коштів регламентується за 

аналогією до “блендингу” структурних та інвестиційних фондів з проектами ДПП, 

що розроблені Європейським центром експертизи. 

Національний досвід застосування моделей ДПП у ССНЕ Великої Британії, 

у порівнянні з вітчизняним, є набагато вагомішим та розповсюджується на значно 

ширший перелік об’єктів інфраструктури [97; 158; 167]. Зважаючи на це, вважаємо 

за необхідне запровадження у практику вітчизняного регулювання ДПП 

міжнародного досвіду співпраці ОДУ та приватних інвесторів, який, з врахуванням 
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результатів проведення SWOT-аналізу практики партнерства, передбачає 

здійснення заходів з його реформування. 

По-перше, національна практика ДПП у ССНЕ Великої Британії передбачає 

використання розширеного переліку показників оцінювання його результативності 

[168]. Розрахунок показників бюджетної, соціальної, фінансової ефективності, 

прийоми техніко-економічного аналізу ризиків на стадії конкурентного розгляду 

варіантів реалізації проектів ДПП, на відміну від вітчизняної практики, суттєво 

розширено за рахунок застосування оцінних процедур не лише на стадіях реалізації 

проекту, але й на стадії аналізу реалізованого проекту та його завершення. 

По-друге, в контексті підвищення ефективності використання ОЕМ 

регулювання ДПП у ССНЕ України в умовах децентралізації управління та 

переходу на моделі підвищення рівня самостійності у ході формування та 

використання місцевих бюджетів, вагомого значення набуває досвід 

диверсифікації рекомендованих до використання моделей партнерства за 

окремими регіонами держави. Для цього на регулярній основі здійснюється 

інтегральне оцінювання фактичного стану та перспектив поширення ДПП у складі 

показників регіонального рівня формування. Лише за результатами такого 

оцінювання формуються пропозиції щодо пріоритетів регулятивного впливу 

ОВВ(ДУ) на реалізацію процедур ДПП у ССНЕ за участі усіх стейкхолдерів. 

По-третє, практика державного регулювання ДПП у ССНЕ базується на 

постійному удосконаленні вже функціонуючої моделі “матриці ризиків” реалізації 

проектів, включає розширений перелік категорій ризиків, передбачає уточнення 

місця їх дислокації, що забезпечує можливість їхнього використання для 

розроблення деталізованих карт засобів їх запобігання, послаблення та усунення. 

По-четверте, зважаючи на ту обставину, що діючий в Великій Британії 

механізм регулювання ДПП у ССНЕ підпадає під вплив характерних для всіх країн 

факторів ризику недосягнення сторонами партнерства обумовлених попередніми 

домовленостями економічних інтересів, а сам процес регулювання економічного 

розвитку Р(Т)ІСЕС переслідує мету задоволення життєвих потреб не лише сторін 

партнерства, що перебувають у комерційних відносинах, але усього загалу 
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стейкхолдерів, попередня експертиза проектів ДПП передбачає обов’язкові 

розрахунки грошових потоків: операційної та інвестиційної діяльності, показників 

суспільної ефективності інвестиційних проектів ДПП; операційної, інвестиційної 

та фінансової діяльності на стадії визначення показників комерційної ефективності 

у аналогічному переліку показників; операційної та інвестиційної діяльності у 

випадку оцінювання бюджетної ефективності інвестиційного проекту ДПП з 

розрахунками бюджетного ефекту, дисконтованого бюджетного ефекту з 

врахуванням коефіцієнту розподілу, індексу прибутковості бюджетних гарантій, 

внутрішньої норми бюджетної ефективності [169]. 

По-п’яте, “дорожні карти” на шляху усунення можливих загроз реалізації 

проектів ДПП у ССНЕ за місцями дислокації у ході здійснення регулятивних дій 

ОВВ(ДУ) передбачають перелік заходів техніко-економічного обґрунтування, 

юридичної експертизи, аудиту з трансакційного ціноутворення, формування 

системи нефінансових критеріїв для оцінювання приватних партнерів, тайм-

менеджменту, інжинірингової експертизи, антикризового менеджменту, 

управління компетенціями, операційного менеджменту, менеджменту 

надзвичайними ситуаціями, використання новітніх фінансових інструментів, 

поглибленого технічного аналізу, управління рамковими угодами, гарантування 

від непередбачуваного впливу зовнішніх ризиків та форс-мажору, управління 

постійними змінами. 

По-шосте, з організаційної точки зору, у порівнянні з міжнародною 

практикою, проекти ДПП у ССНЕ містить більш широкий перелік етапів реалізації, 

які включають: визначення інтересів сторін співпраці з метою обрання конкретного 

механізму ДПП; аналіз варіантів задоволення потреб проекту; попередній аналіз 

придатності об’єкта до реалізації; технічний, юридичний, ринковий, фінансовий, 

екологічний аналіз проекту; дослідження проекту на ризики, прибутковість, 

доступність та цінність для споживачів; дослідження цінності проекту співпраці 

для ринку; проведення обов’язкового тендеру; розрахунок обсягів державного 

фінансування для неприбуткових проектів; забезпечення можливості моніторингу 

проекту замовником. 
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По-сьоме, широкого практичного використання в врахуванням специфіки 

національного законодавства Великої Британії у сфері ДПП ССНЕ набули моделі, 

які є креативними варіантами традиційного “контракту життєвого циклу” (КЖЦ) – 

модифікації PFI, що є аналогом DBFO, застосування яких є пріоритетним у ЄС 

протягом програмного періоду 2014-2020 рр.  

По-восьме, обов’язкові процедури моніторингу ОВВ(ДУ) результативності 

реалізації ДПП у ССНЕ у випадку використання традиційних моделей партнерства 

здійснюються за алгоритмом, при якому його об’єктом виступають показники 

ефективності або їх дисконтовані величини. 

Наявність принципових відмінностей у значенні коефіцієнтів фінансової 

самоокупності, послідовності та змістовній стороні технологічних процесів та 

інших операційно-проектних характеристиках обумовлюють суттєві відхилення у 

процесі формування моделей ДПП у різних сферах прикладання партнерських 

взаємин у КНР.  

Так, у секторі водопостачання національної економіки використовуються 

різні тарифи для оплати очищеної води та компенсації її сумарного споживання. У 

кінцевому підсумку, водопостачальні компанії отримують кошти від ОВВ(ДУ) 

лише за очищену воду, а самі органи влади збирають кошти з кінцевих споживачів 

за дещо вищим тарифом. При цьому, очисні споруди передаються приватному 

бізнесу за схемами BOT або TOT. BOT схеми є найпопулярнішою моделлю для 

платних доріг, де саме приватні інвестори безпосередньо отримують надходження 

від користувачів. Між іншим, це означає, що саме на приватний бізнес 

покладаються ризики організації трафіку та пов’язаних з цим надходжень коштів. 

Особливістю китайського досвіду моделювання ДПП у ССНЕ є поширення таких 

їх різновидів, як SBOT та BSOT. Такими ж є особливості організації 

муніципальними ОВВ(ДУ) процесів обробки твердих відходів. Проектні компанії 

отримують кошти від органів влади, тоді як останні формують тарифи для 

населення. Слід розуміти, що певні полегшення у процесі отримання коштів за 

роботу з відходами для переробних компаній поєднуються з загрозою дефолту 

органів місцевого самоуправління. 
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Швидке економічне зростання Китаю призвело до суттєвого збільшення 

попиту на розвиток об’єктів інфраструктури ССНЕ. При цьому, протягом першого 

етапу зростання – 1990-і роки – основними гравцями на полі ДПП були іноземні 

інвестори, а протягом другого – 2000-і роки – державні підприємства та холдинги. 

ДПП реалізовувалось, переважно, у сфері дорожнього будівництва, 

водопостачання, енергозабезпечення та переробки твердих відходів. Дещо пізніше, 

до сфери ДПП було залучено бізнес газопостачання, надання послуг залізничного 

транспорту та комунальних послуг. Незважаючи на поширення моделей ДПП на 

більшості напрямів інфраструктурного будівництва, у КНР до сьогодні відсутня 

досконала національна база регулювання таких питань партнерства, як оцінювання 

проектів, організування закупівель, процеси прийняття рішень, публічна звітність 

партнерів, справедливий розподіл ризиків між ними, а також коригування тарифів 

[154; 155]. 

Економічна криза 2008 р. зумовила необхідність формулювання нової ролі 

приватних фінансів у справі подолання її наслідків у Франції [170]. Провідними 

галузями ДПП в національному масштабі було проголошено інвестицій в 

залізничний, річковий та морський транспорт, університети та дослідницькі 

центри. Сприяння процесам підтримки економічної активності і зайнятості зі 

сторони приватного фінансування в різних його формах (включаючи концесію), за 

задумкою місцевих реформаторів, повинно було привести до прискорення 

інвестицій на користь суспільства і ефективно розподілити ризики між державним 

і приватним секторами. Матеріальною основою державної підтримки ДПП 

оголошено три головних елементи: бюджетні гарантій у сумі 10 млдр. євро; 

бюджетні видатки на формування довгострокових кредитів у сумі 8 млрд. євро, 

управління якими здійснюється через громадські ощадні банки (Caisse de Dépôts); 

нове законодавство 2009 р, покликане прискорити виконання програми ДПП в 

цілому, особливо за рахунок гарантування захисту інтересів приватного бізнесу у 

процесі партнерства. Ще одна ініціатива Президента республіки полягає у 

проголошенні програми “великого займу” з бюджетом у 35 млрд. євро, 22 млрд. 

євро з яких забезпечують фінансові ринки. В планах забезпечення інвестицій у 
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обсязі 60 млрд. євро у чотирьох пріоритетних секторах: вища освіта та дослідження 

(R&D) (додаткове фінансування університетів за програмою Plan Campus), 

промисловість, поновлювані джерела енергії, цифрова економіка. 

Проекти ДПП у ССНЕ визначаються урядом Індії в якості таких, що 

засновані на договорах підряду або концесії між ОВВ(ДУ) та компанією 

приватного сектора з метою інвестицій в будівництво та обслуговування 

інфраструктурних активів і/або надання послуг об’єктів інфраструктури. У цьому 

випадку проекти ДПП передбачають передавання або оренду державних активів. 

Кошти у загальному розмірі 135 млрд. рупій (станом на 2010 р.) вкладено в 

проекти, що стосуються надання послуг освіти, охорони здоров’я, розвитку міст, 

надання послуг муніципалітетів, використання споруд водопостачання та 

промислової санітарії.  

Інституційні механізми сприяння ДПП покликані максимізувати їх роль у 

розвитку національної економіки Індії [171]. Цьому сприяють важливі політичні 

ініціативи уряду, що полягають у запровадженні діяльності PPP Appraisal 

Committee (PPPAC) – інституції, головним завданням якої є сприяння розробці та 

затвердженню проектів ДПП; India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL), 

компанії зі сприяння притоку довгострокових інвестицій до національної 

економіки (НЕ); India Infrastructure Project Development fund (IIPDF), покликанням 

якого є покриття частини витрат у процесі розробки проектів ДПП. Уряд активно 

опікується своєчасним забезпеченням сторін партнерства методичними 

рекомендаціями щодо дотримання стандартних принципів та затвердження 

типових документів у ході розроблення конкретних проектів у сфері будівництва 

об’єктів транспортної інфраструктури, використання системи грантів, 

рефінансування банківських кредитів. Інші заходи централізованого 

упорядкування поширюються на процедури звільнення від стягування податку на 

прибуток, реалізації Закону про арбітраж та погоджувальні процедури, безмитного 

імпорту будівельного обладнання, сприяння прямим іноземним інвестиціям (FDI), 

нарощування сум запозичень за FDI до розміру 500 млн. доларів, надання кредитів  

та їх послідовне здешевлення. 
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Роль уряду Індонезії в наданні послуг інфраструктури вже тривалий час 

залишається достатньо значною [172]. Він продовжує відігравати центральну роль 

в розробці політики і здійснює дієвий контроль реалізації контрактів ДПП у ССНЕ 

через систему державних органів, таких як Національне агентство з планування, 

KKPPI, IIF і Міністерство фінансів. Хоча приватний бізнес здійснює фінансування 

близько 69% інфраструктурні проекти в Індонезії, ОВВ(ДУ) залишаються 

ключовим гравцем у розвитку інфраструктури. У процесі еволюції проектів ДПП у 

ССНЕ Індонезії чітко відрізняються чотири етапи: до 1990-х рр.; 1990-1997 рр.; 

1998-2004 рр.; починаючи з 2005 р. Останній етап розвитку відносин ДПП в 

Індонезії характеризується складною системою взаємодії ОВВ(ДУ), фінансуючих 

організацій, інженерних установ, підрядників, операторів та стейкхолдерів. Значні 

ризики неотримання очікуваних результатів від реалізації проектів ДПП сприяли 

розробці детальних регламентів фінансування проектів, за досвідом Індії, особливо 

тих, які пов’язані з необхідністю пом’якшення “розривів фінансування”. Активну 

участь у фінансуванні проектів ДПП у ССНЕ беруть місцеві ОВВ(ДУ) – уряди 

провінцій та муніципалітети. Спеціальними розділами укладання контрактів ДПП, 

якими опікуються органи нагляду, є деталі узгодження їх реалізації у сфері 

комерційного дорожнього будівництва, водопостачання. Одним з найбільш 

вразливих аспектів реалізації проектів ДПП у ССНЕ Індонезії залишається 

відсутність дієвих процедур оцінювання та моніторингу. 

Використання приватного фінансування для надання державних послуг є 

одним з пріоритетів розвитку національної економіки Японії [173]. Зокрема, у 

1980-і роки, коли спостерігався значний дефіцит державного бюджету, модель 

розвитку “третього сектора” було використано для забезпечення широкого доступу 

приватного капіталу в якості ресурсу додаткового фінансування громадських 

проектів. Зважаючи на певні проблеми, особливо, у сфері розподілу ризиків, 

оновлена модель PFI покликана забезпечити широкий доступ до контрактів ДПП у 

ССНЕ для приватного капіталу, який буде убезпечено у питаннях справедливого 

розподілу ризику між державним і приватним секторами. Активно 

використовувана, фактично домінуюча сьогодні модель PFI “Hakomono”, 



 

 

100 

забезпечує виконання лише одного зобов’язання перед стейкхолдерами, що має 

назву “цінність за гроші”. Натомість, зусилля уряду сьогодні покликані 

забезпечити реальну вартість PFI. Сьогодні можна відзначити чотири провідних 

напрями реформування політики підходів до ДПП в Японії: по-перше, відхід від 

традиційних моделей “Hakomono”, переорієнтація на моделі концесійної співпраці; 

по-друге, акцент переноситься на аналіз співвідношення “ціна-якість” за рахунок 

поліпшення експлуатаційних характеристики проектів ДПП у ССНЕ, увага до яких 

була недостатньою; по-третє, заходи по забезпеченню всебічного зниження 

вартості угод в силу перегляду політики щодо обсягів державних закупівель, т. з. 

“політика PFI без SPS” (Special Purpose Company); по-четверте, формування 

правильного розуміння моделі PFI, яке має виключити потенційні ризики, що 

можуть бути викликані опортуністичною поведінкою приватних компаній. 

Особливістю малайзійської моделі ДПП у ССНЕ Малайзії є те, що вона 

починала і продовжує складатися з двох основних компонентів, а саме – 

приватизації та PFI. Першу з них було реалізовано в 1983 р. і останню – в 2006 році 

[174]. Терміни PFI і PPP в цій країні часто використовуються як синоніми. PPP 

здійснюється на планомірній основі, в тому числі на основі стратегічних планів 

п’ятирічного розвитку. Проблеми запровадження ДПП у ССНЕ Малайзії є 

традиційними для цього регіону світу: відсутність формальної і надійної схеми 

оцінювання проектів ДПП, в тому числі відсутність Компаратора державного 

сектора (КДС); відсутність стандартних форм договорів ДПП; незначна участь 

банків приватного сектора та інших ринкових фінансових установи у фінансуванні 

проектів; відсутність достатньої кількості державних службовців та фахівців з 

нагляду за проектами, особливо в режимі “контракту життєвого циклу”. Та все ж, 

незважаючи на обґрунтовану критику, Малайзія набуває значної кількості вигід, 

що пов’язані з реалізацією контрактів ДПП. 

В цілому, Сінгапур має дуже сприятливі умови для реалізації проектів ДПП 

у ССНЕ. Проте, наявність бар’єрів (шести основних різновидів) – соціальних, 

політичних та легалізаційних ризиків; несприятливих економічних та комерційних 

кондицій; неефективних процедур громадського нагляду; нестача досконалих 
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технік фінансового інжинірингу; проблеми зв’язків з публічним сектором; 

проблеми зв’язків з приватним сектором – затримує процес повноцінної реалізації 

взаємовигідних контрактів. Унікальною особливість реалізації малайзійської 

моделі ДПП є її абсолютна ефективність для приватного бізнесу і недостатнє 

забезпечення дотримання інтересів публічного сектору. Це, частково, можна 

пояснити відсутністю центрального органу врегулювання партнерства. Ще однією 

особливістю моделі є превалювання участі державних університетів у розробці 

національно значимих проектів ДПП. Недостатня увага, що приділяється питання 

техніко-економічного обґрунтування проектів ДПП, декілька разі призводила до їх 

невдалої реалізації. Внаслідок зазначених причин, уряд цієї країни не в змозі 

застосувати адекватні заходи, щоб запобігти ризикам втечі капіталу, експертів і 

експертних знань до інших країн світу, таких як Китай, Індія і В’єтнам. 

В умовах старіння населення, коли обсяги витрат на підтримання належного 

рівня витрат на добробут незмінно зростає, спостерігається обмеження державних 

інвестицій в об’єкти інфраструктури Південної Кореї [175; 176]. Таким чином, уряд 

активно просуває приватні інвестиції в тих областях, де використання ресурсів 

приватних підприємства здатні ефективно та конкурентно доповнити бюджетні 

витрати. Тим часом, використанню проектів ДПП у ССНЕ перешкоджають, по-

перше, тимчасові труднощі адаптації національної системи бухгалтерського обліку 

до вимог Міжнародних стандартів звітності. По-друге, надшвидке зростання 

чисельності старіючого населення, у поєднанні з низьким рівнем народжуваності, 

має за наслідок скорочення чисельності населення працездатного віку. Це матиме 

за наслідок, у тому числі, скорочення обсягу державного фінансування, особливо 

спільних з приватним бізнесом, проектів. 

Таїланд в останні десятиліття опинився перед різними інфраструктурними 

проблемами в результаті зростаючого попиту на інфраструктуру, яка відповідає 

високій стадії економічного розвитку, напруженій міжнародній конкуренції, 

стрімкому зростанню міських районів і загрозам глобальної енергетичні кризи 

[177]. Не загострюючи уваги на питаннях еволюції історії запровадження ДПП в 

Таїланді, проблемах розвитку національної політики у цій сфері, інституційних 
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рамках, процедурах закупівлі, різновидах контрактів, взаємозв’язках між 

політикою приватизації і ДПП, іноземного впливу, приділимо більше уваги 

недолікам існуючої системи ДПП. 

За наявності чотирьох ключових секторів інфраструктури в Таїланді, де 

найбільш поширено практику укладання контрактів ДПП: транспорт, енергетика, 

телекомунікації та комунальні послуги, у країні відсутня центральна інституція, що 

здійснює нагляд за усіма контрактами. При цьому, передбачається схвалення 

досягнутих домовленостей канцелярією Генерального Прокурора. Нормативно-

правова база країни характеризується як така, що є неповною і застарілою, 

спостерігається її відчутна інституційна та нормативна фрагментація, 

припустимим є неправомірне політичне втручання, існує загроза реалізації 

корумпованих схем ДПП, тривалий час не вдається реалізувати проекти в 

критичних інфраструктурних галузях – водопостачанні, енергопостачанні, 

телекомунікаціях.  

Національні особливості організування ДПП у ССНЕ особливо яскраво 

проявляються у сфері функціонування НСОЗ. У кожній країні вона є продуктом 

унікальних характеристик, історії, політичного процесу і національного характеру 

населення. Переважна більшість з них переживають масштабні реформи, у т. ч. 

щодо удосконалення системи фінансування. Відповідно до сучасних стратегій 

діяльності ВООЗ, необхідно розвивати національні системи фінансування охорони 

здоров’я таким чином, щоб забезпечити універсальний доступ населення до 

медичних послуг і нівелювати фінансові ризики при їх оплаті.  

ДПП у НСОЗ надає можливості ОВВ(ДУ) використовувати ресурси та 

експертні знання приватного сектору, щоб забезпечити ефективні інвестиції у 

великомасштабні проекти, що сприяють досягненню цілей розвитку НІЕС та 

Р(Т)ІЕС, у таких сферах як поліпшення якості надання послуг та розширення 

доступу до послуг у сфері охорони здоров’я. Історично ОВВ (ДУ) залучали 

приватний сектор для надання послуг у сфері охорони здоров’я для реалізації 

щонайменше, однієї з шести перелічених нижче функцій: фінансування проектів; 

проектування інфраструктури та обслуговування обраної моделі надання послуг у 
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сфері охорони здоров’я; будівництво або ремонт об’єктів, включених до проекту; 

забезпечення – обслуговування жорсткої інфраструктури (об’єктів, а також 

устаткування, що застосовується); експлуатація – постачання необхідного 

обладнання, інформаційне обслуговування, управління супутніми (неклінічними 

послугами); надання послуг – безпосереднє надання спеціалізованих послуг та 

управління клінічними і супровідними службами.  

Трьома провідними моделями об’єднання перелічених функцій є:  

1. Інфраструктурна – зі створення/відновлення інфраструктури публічного 

сектору охорони здоров’я; 

2. Дискретна клінічних послуг – розширення переліку послуг, які надаються; 

3. Комплексна – об’єднання характеристик двох попередніх моделей – 

інфраструктурної та дискретної. 

Рішення ОВВ(ДУ) про обрання конкретного різновиду моделі 

обумовлюється чітко виявленими та ідентифікованими регіональними потребами в 

охороні здоров’я та екологічними (політичними, соціальними тощо) чинниками. 

Показники ризику та відповідальності, яких уряд прагне досягти (а приватний 

партнер прийняти) – також є одним з визначальних факторів.  

Якщо у переважній більшості попередніх звітів профільного дослідника 

моделей ДПП у сфері охорони здоров’я – Каліфорнійського університету (Сан 

Франціско) (UCSF) – увагу зосереджено на інфраструктурній та інтегрованій 

моделях, то останнім часом починає все більше уваги привертати дискретна модель 

[178]. 

Ще одним важливим і беззаперечним аргументом на користь необхідності 

якомога ширшого запровадження ДПП у НСОЗ є драматичне розгортання т. з. 

колізії “Трампкер” проти “Обамакер”. Вона розгортається у США, країні, яка 

традиційно виділяє рекордні суми на організацію НСОЗ (за оцінками експертів, 

майже 18% ВВП витрачались протягом 2010-2016 рр. адміністрацією Б. Обами на 

виконання національних проектів “Medicare” та “Medicaid”). Та все ж, незважаючи 

на вражаючі результати реалізації проектів, у лютому 2018 р. адміністрація 

президента Д. Трампа презентувала власну програму медичного страхування. 
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Фінансування НСОЗ у країнах ЄС включає процедури збирання коштів, їх 

об’єднання і закупівлю медичних послуг. При цьому використовуються різні 

механізми збору коштів для фінансування охорони здоров’я – державні (податки і 

внески соціального страхування) і приватні (приватне медичне страхування, 

депозитні рахунки медичного страхування, а також платежі населення для оплати 

медичних послуг – офіційні і неофіційні) [179].  

Державні витрати за рахунок медичного страхування превалюють у країнах-

членах ОЕСР, країнах з перехідною економікою, а також в окремих західних 

країнах Тихого океану і Північної Африки. Приватне медичне страхування відіграє 

ключову роль у країнах Латинської Америки та США. У Європі фонди медичного 

страхування відповідають за 70% загальних витрат на охорону здоров’я, при цьому 

покриваючи послуги практично для 100% населення. Це стосується систем 

обов’язкового приватного медичного страхування в Нідерландах і Швейцарії [179].  

У Німеччині страхування є обов’язковим, фіксований розмір страхового 

внеску становить 14,9% фонду заробітної плати (з 01.01.2009 р. і дотепер). Щорічні 

витрати лікарняних кас становлять близько 133 млрд євро, при цьому 

спостерігається тенденція до їх зростання. На послуги лікарняних кас припадає 

близько 55% загального обігу галузі.  

Фінансування сфери охорони здоров’я Австрії базується на соціальному 

страхуванні та субсидується з оподаткування (12%). Регіональні медичні фонди 

отримують свої надходження з федеральних і регіональних податків, внесків 

громадського медичного страхування, які асигнуються за бюджетом на наступні 

три роки. Фонди можуть фінансувати придбання медичного обладнання. Система 

соціального страхування є обов’язковою і охоплює практично кожного; 40% 

населення покрито додатковим приватним медичним страхуванням [179].  

У Франції законодавство з медичного страхування та медичного 

фінансування є частиною схеми соціального забезпечення, де отримують 

асигновані ресурси від обов’язкових внесків від застрахованих осіб та їхніх 

роботодавців. Для найманих працівників рівень внесків досить високий (19,4%), 

третину сплачує працюючий, решту – роботодавці. На відміну від Німеччини, у 
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Франції функціонує централізована форма обов’язкового медичного страхування, 

яким охоплено близько 80% населення (введено з 2000 р.). Страховиком виступає 

Національна страхова організація, її діяльність контролюється Міністерством 

соціального забезпечення і праці. Конкуренції між державними фондами 

медичного страхування немає.  

У Нідерландах система охорони здоров’я вважається системою соціального 

забезпечення. Насправді вона поєднує соціальне медичне страхування 

(врегульовано Законом про медичне страхування) для обов’язкового страхування, 

а також національне медичне обслуговування (врегульовано Законом про 

виняткові медичні витрати, 1968 р.).  

У Польщі система обов’язкового медичного страхування діє з 1999 р. 

В Данії, Ірландії, Іспанії, Італії, Мальті, Португалії, Великій Британії, 

Фінляндії і Швеції система охорони здоров’я фінансується переважно з податків.  

Наприклад, португальська медицина являє собою класичний приклад 

централізованої державної НСОЗ, побудованої за принципом “єдиного платника”, 

яка фінансується за рахунок податків. В Італії центральний уряд встановлює, на які 

цілі повинні витрачатися гроші, наглядає за загальними показниками здоров’я 

населення і веде переговори з медиками про трудові угоди.  

НСОЗ Великої Британії являє собою вкрай централізований варіант системи, 

побудованої за принципом “єдиного платника”. Держава напряму оплачує надані 

медичні послуги та фінансує охорону здоров’я за рахунок загальних податкових 

доходів бюджету. Національна служба охорони здоров’я (NHS) Сполученого 

Королівства Великої Британії і Північної Ірландії фінансується за кошти 

загального оподаткування, яка забезпечує понад 87% усіх послуг охорони здоров’я 

країни і витрачає на це близько 8,4% ВВП країни. Для її фінансового забезпечення 

у країні у вигляді податків збирається близько 40% від ВВП, з яких близько 15% 

спрямовується на NHS. У Болгарії, Греції, Кіпрі, Латвії використовуються прямі 

платежі [179].  

НСОЗ Канади фінансується як з державного, так і з приватного секторів. З 

191,6 млрд доларів, витрачених у 2010 р. на охорону здоров’я, 65,3% 
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профінансовано з бюджетів провінцій̆, 3,5% – бюджету федерального рівня, 0,5% – 

муніципальних, 1,3% – фондів соціального забезпечення. В цілому, 70% НСОЗ 

фінансується з державного сектора, а 30% – з приватного.  

Фінансування охорони здоров’я – один з суттєвих аспектів, який забезпечує 

соціальну захищеність суспільства. Це відображено у 10 основних фактах, поданих 

у висновках Доповіді ВООЗ про стан охорони здоров’я у світі, 2010 р. [180].  

Відкриваючи доступ до медичної допомоги, НСОЗ країни потребує 

забезпечення достатніми фінансовими ресурсами для універсального охоплення 

основними видами медичного забезпечення у сфері зміцнення здоров’я, 

профілактики, лікування і реабілітації населення, підвищення ефективності та 

зменшення фінансових ризиків, створення умов для того, щоб вартість медичного 

обслуговування не стала на заваді його отримання. Тому для осіб, які приймають 

рішення щодо формування політики у сфері охорони здоров’я, важливими 

залишаються питання не тільки фінансування СОЗ, збору, об’єднання і розподілу 

коштів для врахування всіх видів ризиків, але й оплати праці занятих у галузі [175].  

Із 30 держав-членів ОЕСР 15 використовують систему, яка фінансується 

головним чином за рахунок медичного страхування, 12 – систему, яка переважно 

фінансується за рахунок загальних податкових надходжень, 3 – мають змішану 

систему фінансування охорони здоров’я. Практично всі країни, котрі 

використовують систему об’єднання внесків, залучають фінансові ресурси з 

державного бюджету для покриття витрат на медичне страхування окремих груп 

населення, зокрема, незахищених верств. Додатково у всіх країнах діє система 

виплат за конкретні види медичного обслуговування або покриття витрат на 

лікарські засоби [179].  

Для прийняття рішень у сфері політики функціонування НСОЗ 

використовується база даних про переваги і недоліки різних фінансових стратегій 

та інституціональних механізмів ДПП, а також поточні дані, які дають змогу 

контролювати і модифікувати фінансові системи. При проведенні реформи 

фінансування НСОЗ країни прагнуть отримати як технічну, так і політичну 

підтримку ВООЗ [180].  
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2.2. Сучасний стан та тенденції регулювання державно-приватного 
партнерства у окремих сегментах соціальної сфери національної економіки 
України 

Державне регулювання розвитку соціальної сфери в Україні відбувається в 

процесі виконання стратегічних завдань соціальної політики держави. 

Макроекономічним базисом здійснення державного регулювання ССНЕ України є 

формування ВВП країни (табл. 2.1). У подальшому, в результаті первинного 

розподілу і перерозподілу національного доходу (рис. 1.4), формуються кошти 

зведеного бюджету – сукупності всіх бюджетів, що входять до складу їхньої 

системи, а у їхньому складі – кошти внутрішнього фонду фінансування соціальної 

сфери. 

Таблиця 2.1 

Обсяги, структура ВВП та показники доходів зведеного, державного та 
місцевого бюджетів України за 2010-2017 рр., млрд. грн.  

Показники 
Джерело інформації, роки 

[181] [182] [183] [184] 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Номінальний ВВП 1095,0 1314,0 1408,9 1454,9 1566,7 1979,5 2383,2 2982,9 
ВВП (у фактичних цінах)*, у т. ч.: 1120,6 1349,2 1459,1 1522,7 1586,9 1988,5 2383,2 2445,6 

споживчі витрати  
[427] 

914,2 1105,2 1269,6 1350,2 1409,8 1715,6 2018,9 2552,5 
валове нагромадження 199,9 282,5 257,3 228,5 221,0 303,3 512,8 618,9 

Зведений бюджет 
 [181] [182] [183] [184] 
Разом (без урахування МТ), у т. ч. 314,4 398,3 445,6 442,8 455,9 652,0 782,7 1017,0 

− загальний фонд 268,7 334,7 369,7 375,0 388,9 602,7 718,3 887,2 
− спеціальний фонд 45,7 63,6 75,8 67,8 67,0 49,3 64,4 129,2 

Державний бюджет 
Разом (без урахуванням МТ), у т. ч.: 233,9 311,8 344,7 337,6 354,8 531,5 612,1 793,3 

− загальний фонд 201,1 263,3 288,5 290,1 308,7 501,1 571,6 694,5 
− спеціальний фонд 32,8 48,5 56,2 47,5 46,1 30,4 40,5 93,0 

Разом (з урахуванням МТ), у т. ч.: 240,5 314,6 346,0 339,2 357,0 534,6 616,3 793,4 
− загальний фонд 207,5 265,8 289,6 … 310,7 503,7 574,7 698,4 
− спеціальний фонд 33,0 48,8 56,4 … 46,3 30,9 41,6 95,0 

Місцеві бюджети 
Разом (без урахування МТ), у т. ч. 80,5 86,5 100,8 105,2 101,1 120,5 170,6 229,5 

− загальний фонд 67,6 71,7 81,2 84,9 80,2 101,6 146,6 192,7 
− спеціальний фонд 12,9 15,1 19,6 20,3 20,9 18,9 24,0 36,8 

Разом (з урахуванням МТ з ДБ) 158,3 181,3 225,3 221,0 231,7 294,4 366,0 502,1 

Примітки: *розрахунки здійснено відповідно до “Методологічних положень оновленої версії СНР 
2008 року” (наказ Державної служби статистики України від 17.212.2013 №398). 

Джерело: [181-184] 
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Складання зведених бюджетів покладено на центральні ОВВ(ДУ) та органи 

місцевого самоврядування. І хоча зведені бюджети не мають правової форми, тобто 

не розробляються і не затверджуються у формі закону, саме вони формують цілісну 

картину про обсяги грошових коштів, які зосереджуються в бюджетах. 

Статистичне дослідження таких показників дозволяє використовувати їх для 

проведення розрахунків з формування ресурсів для забезпечення виконання 

функцій і завдань центральними ОВВ(ДУ) та місцевого самоврядування у ССНЕ, 

здійснювати визначення обсягу соціальних видатків, що підлягають фінансуванню 

з бюджетів різного рівня, аналізувати та оцінювати рівень ефективності бюджетних 

витрат на соціальні цілі, визначати потоки грошових коштів для обґрунтування 

потреби у наданні трансфертів. 

Обсяги бюджетного фінансування соціальної сфери, до якої в Україні згідно 

чинного законодавства віднесено ЖКГ, охорону здоров’я, духовний та фізичний 

розвиток, освіту, а також соціальний захист та соціальне забезпечення, 

представлено у табл. 2.2. 

Таблиця 2.2 

Фактичні видатки бюджетів України на розвиток ССНЕ, млрд. грн. 

Видатки 
Джерело інформації, роки 
[181] [182] [183] [184] 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Зведений бюджет 

Разом 377,8 416,6 492,4 505,8 523,0 679,9 835,6 1057,0 
Видатки соціального спрямування 240,6 251,3 299,0 325,6 309,0 377,7 480,1 617,6 

Державний бюджет 
Закріплені, без урахування МТ 225,8 238,5 271,2 287,6 299,5 402,9 489,3 566,9 
Номінальні, з урахуванням МТ 303,6 333,4 395,7 403,4 430,1 576,9 684,7 839,4 
Видатки соціального спрямування 112,0 104,8 122,3 137,5 124,6 152,0 204,2 210,5 

Місцеві бюджети 
Закріплені, без урахування МТ 152,0 178,1 221,2 218,2 223,5 276,9 346,2 490,1 
Номінальні, з урахуванням МТ 158,6 180,8 222,6 219,8 225,6 280,1 350,4 496,1 
Видатки соціального спрямування 85,5 146,3 176,4 188,1 184,2 225,5 275,6 407,1 

Джерело: [181-184] 

Динаміку видатків соціального спрямування у структурі витрат бюджетної 

системи України протягом 2010-2017 рр. представлено на рис. 2.1. Той факт, що 

місцеві бюджети спрямовують на видатки соціального спрямування значно більшу 

частку коштів, ніж державний бюджет, пояснюється структурою їх витрат згідно 
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Бюджетного кодексу України, за яким фінансування ССНЕ віднесено до 

повноважень ОВВ місцевого самоврядування. 

 
Рис. 2.1. Питома вага видатків соціального спрямування у структурі 

бюджетів України 
Джерело: [181-185] 

Аналіз динаміки видатків ДБ у розрізі їх функціональної класифікації та 

кредитування свідчить, що хоча спостерігається постійне зростання обсягів коштів 

на ССНЕ, паралельно відбувається постійне відносне зменшення відповідних 

коштів (табл. 2.3). Так, якщо протягом 2010-2017 рр. сукупні видатки ДБ на ССНЕ 

зросли у абсолютному виразі у 2,77 рази і склали на кінець періоду спостереження 

839,4 млрд. грн., то за відповідний період питома вага видатків скоротилась на 11,8 

пункти і склала 25,1 відсоток. Частково це можна пояснити структурним 

перерозподілом видатків, зокрема, суттєвим підвищенням витрат коштів на т. з. 

“силовий блок” (виконання загальнодержавних функцій (у відповідній частині), 

оборона, громадський порядок, безпека та судова влада), передаванням частини 

функцій з забезпечення соціального розвитку на фінансування місцевим бюджетам, 

суттєвим зростанням видатків ЖКГ, проведенням субвенції з ДБ на погашення 

заборгованості з різниці в тарифах для МБ, суттєвим зростанням видатків на 

загальнодержавні функції та охорону навколишнього середовища (з 2015 р.), 

збільшенням можливостей МБ у здійсненні видатків на економічну діяльність (з 

2016 р.).  
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Таблиця 2.3 

Обсяги та структура фактичних видатків соціального спрямування у складі сукупних видатків Державного бюджету 
України за функціональною класифікацією протягом 2010-2017 рр. 

Видатки у розрізі 
функціональної 

класифікації видатків та 
кредитування 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

[А] [Б] [А] [Б] [А] [Б] [А] [Б] [А] [Б] [А] [Б] [А] [Б] [А] [Б] 

Загальнодержавні функції 34694,3 11,4 39996,6 12,0 44010,7 11,1 50101,1 12,4 65 836,5 15,3 103097,0 17,9 117925,6 17,2 142492,7 17,0 
Оборона 11347,1 3,7 13241,1 4,0 14485,7 3,7 14843,0 3,7 27 363,3 6,4 52005,0 9,0 59348,9 8,7 74346,2 8,9 
Громадський порядок, 
безпека та судова влада 28570,7 9,4 32415,3 9,7 36469,8 9,2 39190,9 9,7 44 617,2 10,4 54601,3 9,5 71671,1 10,5 87850,5 10,5 

Економічна діяльність 36030,0 11,9 44771,6 13,4 49396,0 12,5 41299,2 10,2 34410,8 8,0 37135,4 6,4 31412,3 4,6 47000,1 5,6 
Охорона навколишнього 
природного середовища 2292,7 0,8 3008,4 0,9 4135,4 1,0 4595,0 1,1 2597,4 0,6 4053,0 0,7 4771,6 0,7 4739,9 0,6 

Ви
да

тк
и 

со
ці

ал
ьн

ог
о 

сп
ря

му
ва

нн
я 

ЖКГ 844,4 0,3 324,2 0,1 379,6 0,1 96,9 0,0 111,5 0,03 21,5 0,0 12,5 0,0 16,9 0,0 
Охорона здоров’я  8759,0 2,9 10223,9 3,1 11358,5 2,9 12879,3 3,2 10475,8 2,4 11450,3 2,0 12456,3 1,8 16729,4 2,0 
Духовний та фізичний 
розвиток 5165,5 1,7 3830,4 1,1 5488,5 1,4 5111,9 1,3 4871,8 1,1 6619,2 1,1 4958,9 0,7 7898,1 0,9 

Освіта  28807,5 9,5 27232,7 8,2 30243,2 7,6 30943,1 7,7 28674,6 6,7 30184,8 5,2 34825,4 5,1 41297,3 4,99 
Соціальний захист та 
соціальне забезпечення 69311,3 22,8 63540,2 19,1 75254,4 19,0 88547,3 21,9 80549,1 18,7 103700,9 18,0 151965,5 22,2 144478,9 17,2 

Разом за видом 112043,3 36,9 105151,4 31,5 122344,6 30,9 137578,5 34,1 124571,3 28,9 151976,7 26,3 204206,1 29,8 210420,6 25,1 
Міжбюджетні трансферти 77766,2 25,6 94875,0 28,5 124459,6 31,5 115847,3 28,7 130600,7 30,4 173980,0 30,2 195395,3 28,5 272602,9 32,5 
Усього 303588,7 100,0 333459,4 100,0 395681,5 100,0 403455,0 100,0 430108,8 100,0 576848,4 100,0 684743,4 100,0 839453,0 100,0 

Примітки: [А] – млн. грн., з врахуванням міжбюджетних трансфертів; [Б] – частка, відсотків 
Джерело: [181-184] 
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Фінансуючими розвиток Г(С)ІЕС охорони здоров’я ССНЕ України 
організаціями (агентами) є адміністратори бюджету (центральні та 
регіональні/місцеві урядові установи) – міністерство охорони здоров’я, 
міністерство транспорту, міністерство внутрішніх справ, міністерство оборони, 
міністерство праці і соціальної політики, Академія медичних наук України, фонди 
соціального страхування, приватний (недержавний) сектор, представлений 
різними стейкхолдерами, “весь інший світ” (табл. 2.4).  

Таблиця 2.4 
Загальні витрати на функціонування Г(С)ІЕС охорони здоров’я України 

протягом 2010-2016 рр. у розрізі фінансових агентів 

Рік Од. 
виміру 

Фінансуючі організації 

Разом ОВВ(ДУ) Фонди 
соціального 
страхування 

Приватний 
сектор 

Весь 
інший 

світ центральні місцеві у т. ч. ДГ разом 

2010 [1] 11702,8 35930,5 230,9 34234,7 36658,8 221,8 84744,8 
[2] 13,81 42,40 0,27 40,40 43,26 0,26 100,0 

2011 [1] 14147,0 38674,0 324,0 39618,8 42308,0 260,7 95713,7 
[2] 14,78 40,41 0,34 41,39 44,20 0,27 100,0 

2012 [1] 15115,7 47091,0 410,6 43175,5 46069,1 260,7 108947,1 
[2] 13,87 43,22 0,38 39,63 42,29 0,24 100,0 

2013 [1] 16185,8 48728,6 417,9 46843,8 50163,9 260,7 115757,0 
[2] 13,98 42,10 0,36 40,47 43,34 0,23 100,0 

2014 [1] 14103,1 46665,8 255,2 53383,1 56441,8 288,6 117754,6 
[2] 11,98 39,63 0,21 45,33 47,93 0,25 100,0 

2015 [1] 15953,0 59549,6 324,1 75711,1 78822,0 570,8 155219,5 
[2] 10,28 38,36 0,21 48,78 50,78 0,37 100,0 

2016 [1] 18261,6 63021,8 373,1 94951,3 98624,2 1314,2 181594,9 
[2] 10,06 34,70 0,21 52,29 54,31 0,72 100,0 

Примітки: [1] – млн. грн.; [2] – відсоток 
Джерело: [186] 

Загальні витрати на охорону здоров’я в Україні в 2010 році склали 84,74 млрд. 
грн. У 2011-2016 рр. вони склали 95,7; 108,9; 115,8; 117,7; 155,2; 181,6 млрд. грн, 
що відповідно на 12,9%, 13,8%, 6,3%, 1,7%, 31,9% та 17,0% більше, ніж у 
попередніх роках. Ці витрати у 2015 році порівняно з 2014 роком зросли на 31,7% 
(155,2 млрд. грн). Порівнюючи показники національної економіки (табл. 2.1; [186]), 
зазначимо, що у 2010 р. Україна витратила 7,56% ВВП на охорону здоров’я, у      
2011 р. – 7,09%, у 2012 р. показник становив 7,47%, у 2013 р. – 7,6%, у 2014 р. – 
7,42%, у 2015 р. – 7,81%, у 2016 р. – 7,1%, у 2012р. – 7,5%, у 2013р. – 7,6%, у 2014р. 
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– 7,4%, у 2015р. –7,8% та у 2016р. – 7,62%. (державні та приватні витрати разом з 
урахуванням офіційних та неофіційних прямих платежів населення).  

В 2016 році надходження коштів в систему охорони здоров’я здійснювалось 
із трьох основних джерел: державні (суспільні) кошти, які включають зведений 
бюджет і кошти фонду соціального страхування – 44,97% загальних витрат на 
охорону здоров’я (з них 77,6% складають кошти місцевих бюджетів, а 22,4% 
виділяє держава); приватні кошти стейкхолдерів – 54,31%; кошти “іншого світу”, 
що спрямовано в НСОЗ України) – лише 0,72% (табл. 2.4).  

Слід зазначити, що протягом періоду спостереження частка суспільних 
ресурсів у фінансуванні НСОЗ становила 56,48% у 2010 р. , у 2011 р. – 55,53%, у 
2012 р. – 57,47%, 56,44% – у 2013 р., у 2014 р. – 51,82%, у 2015 р. – 48,85%, 44,97% 
– у 2016 р. Максимально значним був внесок державних коштів у систему охорони 
здоров’я у 2012 р., максимально низьким – у 2017 р. В основному, це відбулося за 
рахунок зменшення з 14,78% у 2011 р. до 10,06% у 2016 р. обсягів коштів, що 
направлялися на охорону здоров’я з державного бюджету (абсолютний розмір 
асигнувань з бюджетів ЦОВВ(ДУ) при цьому постійно зростає). Також слід 
відмітити зменшення обсягів коштів (з 43,22% у 2012 р. до 34,7% у 2016 р.), що 
спрямовувались у НСОЗ з місцевих бюджетів, хоча в загальному обсязі суспільних 
ресурсів вони традиційно продовжують складати найбільшу частку (рис. 2.2).  

 
Рис. 2.2. Питома вага фінансуючих організацій у загальних витратах на 

функціонування Г(С)ІЕС НСОЗ України у 2010 р. та 2016 р. 
Джерело: [186]  

ЦОВВ(ДУ) 

“Весь інший світ” 

“Весь інший світ” 
ФСС 

ФСС Приватний 
сектор 

Приватний 
сектор 
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Якщо прийняти до уваги той факт, що приватний сектор національної 
економіки, який представлено такими інституціями у сфері Г(С)ІЕС НСОЗ України 

як установи іншого приватного добровільного страхування; домашні господарства; 
некомерційні організації, які обслуговують домашні господарства; приватні фірми 
та корпорації; лікарняні каси, вже фактично приймає безпосередню участь у ДПП, 
то обсяги фінансової участі інших агентів можна розглядати у якості “поля” 
розширення сфери співпраці між ОВВ(ДУ) та приватним сектором національної 
економіки (таблиця 2.5). 

Таблиця 2.5 

Пріоритети та потенційна місткість сфери ДПП у Г(С)ІЕС охорони здоров’я 
України у розрізі неприватних фінансових агентів (ФА) 

Рік Од. 
виміру 

Фінансуючі організації 
Разом ОВВ(ДУ)  

місцеві Весь інший світ ОВВ(ДУ) 
центральні ФСС 

2010 [1] 35930,5 221,8 11702,8 230,9 48046,0 
2011 [1] 38674,0 260,7 14147,0 324,0 53405,7 
2012 [1] 47091,0 260,7 15115,7 410,6 62878,0 
2013 [1] 48728,6 260,7 16185,8 417,9 65593,0 
2014 [1] 46665,8 288,6 14103,1 255,2 61312,7 
2015 [1] 59549,6 570,8 15953,0 324,1 76397,5 
2016 [1] 63021,8 1314,2 18261,6 373,1 82970,7 

Зважена частка ФА у фінансуванні витрат протягом періоду спостереження 
Сумарні 
витрати 
коштів  

[1] 339661,3 3177,5 105469,0 2335,8 450643,6 
[2] 75,37 0,71 23,4 0,52 100,0 

Пріоритети 
розширення  
сфери ДПП 

76,02 
Перший Другий Третій  Стратегічний порядок черговості розширення сфери ДПП 

Примітки: [1] – млн. грн.; [2] – відсоток; ФСС – фонди соціального страхування 
– потенційна сфера розширення обсягу ДПП у Г(С)ІЕС охорони здоров’я І-го порядку; 
– потенційна сфера розширення обсягу ДПП у Г(С)ІЕС охорони здоров’я 2-го порядку; 
– потенційна сфера розширення обсягу ДПП у Г(С)ІЕС охорони здоров’я 2-го порядку; 
Джерело: [186] 

Частка приватного сектору національної економіки у фінансуванні Г(С)ІЕС 
НСОЗ є достатньо суттєвою і 2016 р. становила максимальні 54,31%. 96,3% витрат 
приватного сектору на НСОЗ становили витрати домогосподарств. Сукупні 
витрати на охорону здоров’я роботодавців та НКОДГ (Фонд “Олени 
Франчук/Пінчук” “АнтиСНІД”) упродовж років спостереження становили 
відповідно, від максимальних 2,66% (2012 р.) до мінімальних 2% у 2015 р.  
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Як вже зазначалося, головними фінансуючими організаціями НСОЗ України 
є адміністратори бюджету (центральні та регіональні/місцеві урядові установи) та 
приватний сектор. У 2016 р. міністерство охорони здоров’я виступило найбільшим 
адміністратором центрального бюджету і контролювало 68,4% державного 
фінансування (15,3% всіх суспільних витрат). Решта коштів була розподілена 
Академією медичних наук (10,1%), іншими ЦОВВ (Міністерством оборони 
(10,9%), Міністерством внутрішніх справ (6,0%), Міністерством соціальної 
політики (0,9%)). Решта фінансових посередників з числа органів державного 
управління контролювали лише 3,7% коштів державного бюджету, спрямованих на 
НСОЗ. Більш суттєву роль у розподілі коштів на охорону здоров’я відігравали 
регіональні та місцеві органи управління, що здійснювали пряме фінансування в 
охорону здоров’я за рахунок коштів місцевих бюджетів, які майже у чотири рази 
перевищували кошти ДБ. Місцеві урядові структури у 2016 р. розподіляли 77,2% 
суспільних фондів і 34,7% загальних витрат на охорону здоров’я (у 2015 р., 
відповідно, 78,9% та 38,4%).  

Порівняння структури витрат за фінансуючими організаціями та джерелами 
фінансування дає підстави для висновку, що менше 0,1% приватних витрат на 
НСОЗ зосереджені в оплачуваній фінансовій системі країни, тобто, суспільне 
фінансування функціонує окремо від приватного. У результаті цього, більша 
частина коштів на рівні ДГ витрачається методом “прямих виплат з кишені” – out-
of-pocket – тобто не спрямовується до страхових фондів/обов’язкової системи 
страхування.  

Розподіл витрат на функціонування Г(С)ІЕС НСОЗ України за окремими 
видами медичних послуг наведено у табл. 2.6. 

Таблиця 2.6 

Загальні витрати на функціонування Г(С)ІЕС охорони здоров’я України 
протягом 2010-2016 рр. за видами медичних послуг 

Рік Од. 
виміру 

Види медичних послуг 
Разом спеціалізовані профільні послуги [8] [9] [10] [3] [4] [5] [6] [7] 

2010 
[1] 44884,3 124,9 3152,5 25906,9 2687,1 2096,0 1982,5 3910,7 84744,8 

[2] 52,96 0,15 3,72 30,57 3,17 2,47 2,34 4,61 100,0 
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Продовження табл. 2.6 

2011 [1] 49592,3 133,6 3514,1 29311,4 2677,7 3055,6 2982,2 4446,8 95713,7 
[2] 51,81 0,14 3,67 30,62 2,80 3,19 3,12 4,65 100,0 

2012 [1] 55097,2 148,7 4372,2 32069,2 2671,5 6577,1 3366,7 4644,6 108947,1 
[2] 50,57 0,14 4,01 29,44 2,45 6,04 3,09 4,26 100,0 

2013 [1] 56149,4 157,9 5562,2 34727,7 1996,5 9433,5 3116,9 4612,8 115757,0 
[2] 48,51 0,14 4,81 30,0 1,72 8,15 2,69 3,98 100,0 

2014 [1] 53150,6 153,2 6421,4 39869,9 1550,4 9267,0 2822,9 4519,2 117754,6 
[2] 45,14 0,13 5,45 33,86 1,32 7,87 2,39 3,84 100,0 

2015 [1] 66777,6 186,7 8271,2 56999,7 1757,3 11710,7 3460,3 6056,0 155219,5 
[2] 43,02 0,12 5,33 36,72 1,13 7,54 2,23 3,90 100,0 

2016 [1] 73151,4 188,5 9624,7 71282,0 2013,8 13651,7 4569,3 7113,4 181594,9 
[2] 40,28 0,10 5,30 39,25 1,11 7,52 2,52 3,92 100,0 

Примітки: [1] – млн. грн.; [2] – відсоток; [3] – послуги лікування та реабілітаційного лікування; 
[4] – послуги довготривалого сестринського догляду; [5] – допоміжні послуги для медичного лікування; 
[6] – надання медичних товарів амбулаторним пацієнтам; [7] – профілактичні послуги та послуги з 
охорони здоров’я; [8] – управління охороною здоров’я та медичне страхування; [9] – витрати, що не 
визначені за типом функцій; [10] – інша діяльність, пов’язана з охороною здоров’я 

Джерело: [186] 

Аналогічний розподіл коштів на функціонування Г(С)ІЕС НСОЗ України за 
окремими видами виробництва наведено у табл. 2.7. 

Таблиця 2.7 
Загальні витрати на функціонування Г(С)ІЕС охорони здоров’я України 

протягом 2010-2016 рр. за видами виробництва 

Рік Од.  
вимір. 

Види виробництва 
Разом Різновиди персонального лікування [9] [10] [11] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 

2010 [1] 28292,6 361,0 16355,6 0,0 3152,5 25906,9 2687,1 2096,0 1982,5 80834,1 
[2] 35,0 0,45 20,23 0,0 3,90 32,05 3,32 2,59 2,45 100,0 

2011 [1] 30430,4 391,1 18904,2 0,0 3514,1 29311,4 2677,7 3055,6 2982,2 91266,8 
[2] 33,34 0,43 20,71 0,0 3,85 32,12 2,93 3,35 3,27 100,0 

2012 [1] 34597,4 447,5 20200,9 0,0 4372,2 32069,2 2671,5 6577,1 3366,6 104302,5 
[2] 33,17 0,43 19,37 0,0 4,19 30,75 2,56 6,31 3,23 100,0 

2013 [1] 35582,6 451,5 20273,3 0,0 5562,2 34727,7 1996,5 9433,5 3116,9 111144,2 
[2] 32,01 0,41 18,24 0,0 5,00 31,25 1,80 8,49 2,80 100,0 

2014 [1] 33444,6 429,5 19429,8 0,0 6421,4 39869,9 1550,4 9267,0 2822,9 113235,4 
[2] 29,54 0,38 17,16 0,0 5,67 35,21 1,37 8,18 2,49 100,0 

2015 [1] 41609,0 546,6 24808,7 0,0 8271,2 56999,7 1757,3 11710,7 3460,3 149163,5 
[2] 27,89 0,37 16,63 0,0 5,55 38,21 1,18 7,85 2,32 100,0 

2016 [1] 43529,4 558,5 29252,0 0,0 9625,7 71282,0 2013,9 13651,7 4569,3 174481,5 
[2] 24,95 0,32 16,77 0,0 5,52 40,85 1,15 7,82 2,62 100,0 
Примітки: [1] – млн. грн.; [2] – відсоток; [3] – стаціонарне лікування; [4] – послуги денної 

допомоги; [5] – амбулаторне лікування; [6] – допомога вдома; [7] – допоміжні послуги для медичного 
лікування; [8] – надання медичних товарів амбулаторним пацієнтам; [9] – профілактичні послуги та 
послуги з охорони здоров’я; [10] – управління охороною здоров’я та медичне страхування; [11] –
невизначені витрати 

Джерело: [186] 
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У 2016 році кінцеве споживання фінансових коштів НСОЗ здійснювалось на 
рівні трьох основних провайдерів медичних послуг та товарів:  

– лікарень (31,8% поточних витрат);  
– закладів, що надавали амбулаторні послуги (12,8%);  
– закладів з роздрібного продажу медичних товарів та інших організацій, що 

надавали медичні товари (40,8%).  
На загальне управління охороною здоров’я та забезпечення управління 

програмами громадського здоров’я було спожито відповідно 7,8% та 0,7% від 
поточних системних витрат.  

Таблиця 2.8 
Загальні витрати на функціонування Г(С)ІЕС охорони здоров’я України 

протягом 2010-2016 рр. за постачальниками послуг 

Рік Од.  
вимір. 

Провайдери  Разом [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] 
2010 [1] 33459,2 3917,7 11229,0 25897,1 2069,0 2067,8 38,1 0,0 203,9 1952,4 80834,1 

[2] 41,39 4,85 13,89 32,04 2,56 2,56 0,05 0,0 0,25 2,42 100,0 

2011 [1] 36407,6 3968,8 13319,0 29311,2 2064,4 3020,2 42,1 0,0 166,0 2967,5 91266,8 
[2] 39,89 4,35 14,59 32,12 2,26 3,31 0,05 0,0 0,18 3,25 100,0 

2012 [1] 41551,2 4267,9 14336,4 32069,0 1953,9 6541,8 64,0 0,0 166,0 3352,4 104302,5 
[2] 39,84 4,09 13,75 30,75 1,87 6,27 0,06 0,0 0,16 3,21 100,0 

2013 [1] 42437,9 4702,5 15126,7 34727,5 1437,0 9398,2 83,4 0,0 166,0 3065,0 111144,2 
[2] 38,18 4,23 13,61 31,25 1,29 8,46 0,08 0,0 0,15 2,76 100,0 

2014 [1] 41373,3 3726,4 14916,0 39869,9 1051,0 9258,0 72,5 0,0 196,7 2771,5 113235,4 
[2] 36,54 3,29 13,17 35,21 0,93 8,18 0,06 0,0 0,17 2,45 100,0 

2015 [1] 52703,2 4251,5 18507,6 56999,7 1143,8 11550,5 216,9 0,0 534,7 3255,7 149163,5 
[2] 35,33 2,85 12,41 38,21 0,77 7,74 0,15 0,0 0,36 2,18 100,0 

2016 [1] 55399,9 5005,2 22374,9 71252,2 1198,0 13613,7 391,9 0,0 1063,8 4181,9 174481,5 
[2] 31,75 2,87 12,82 40,84 0,69 7,80 0,22 0,0 0,61 2,40 100,0 

Примітки: [1] – млн. грн.; [2] – відсоток; [3] – лікарні; [4] – сестринські/лікарняні заклади 
довготривалого перебування; [5] – заклади, що надають амбулаторні медичні послуги; [6] – роздрібний 
продаж та інші організації, що надають медичні товари; [7] – забезпечення управління програмами 
громадського здоров’я; [8] – загальне управління охороною здоров’я та медичне страхування; [9] – всі 
інші сектори економіки; [10] – заклади, що надають послуги, пов’язані з охороною здоров’я; інший світ; 
[11] – інший світ; [12] – провайдери, що не визначені за типом 

Джерело: [186] 

За даними [186] у 2016 р. лікарнями споживалися кошти, які надходили з 
суспільних (82,1%) та приватних джерел фінансування (17,9% – кошти ДГ). 
Заклади, що надавали амбулаторні послуги, переважно споживали кошти 
приватних (58,5% – кошти домогосподарств та приватних фірм і корпорацій (53,3% 
та 5,3% відповідно)) та суспільних джерел фінансування (41,5%). Заклади з 
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роздрібного продажу медичних товарів та інші організації, що надавали медичні 
товари, фінансувалися за рахунок коштів домогосподарств (99,8%), та лише на 
0,2% за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на 
виробництві та професійних захворювань в частині придбання медичних товарів 
для пацієнтів з обмеженими можливостями внаслідок каліцтва.  

Аналіз поточних витрат на охорону здоров’я на рівні окремих провайдерів 
(табл. 2.8), розподілу коштів, спрямованих на охорону здоров’я, за функціями 
(табл. 2.7), видами медичних послуг (табл. 2.6) дає можливість зробити наступні 
висновки про особливості функціонування НСОЗ України, які пов’язані з місцем 
та перспективами нарощування обсягів та якості профільних послуг на основі 
удосконалення ОЕМ ДПП: 

– розподіл коштів на НСОЗ України здійснюється відповідно до існуючої 
інфраструктури галузі, а не відповідно до реальних потреб, визначених структурою 
та рівнями захворюваності населення країни; 

– загальні витрати на НСОЗ нерівномірно розподіляються між капітальними 
видатками з боку урядових, громадських та донорських фінансуючих організацій, 
та поточними витратами на охорону здоров’я; 

– у середньому близько половини обсягу загальних витрат (45,7%) 
витрачається на персональні медичні послуги, 15,1% – на колективні та 39,2% – на 
медичні товари; 

– усереднена функціональна структура загальних витрат на охорону (що 
засвідчено відсотковим розподілом витрат між видами послуг) є такою: найбільші 
витрати спрямовуються на медичні продукти: ліки та медичне обладнання; близько 
20% витрачається на стаціонарне, а ще 16% – на амбулаторне лікування; 

– аналіз розподілу витрат на охорону здоров’я  у 2016 р. свідчить, що Україна 
за витратами на амбулаторну допомогу вже тривалий час утримується на рівні 
розвинутих європейських країн. Однак, оскільки витрати на амбулаторну допомогу 
відповідають лише найнижчому рівню країн ЄС, значне число випадків, що можуть 
лікуватись на амбулаторній базі, переростають в госпіталізацію. Це нелогічно, 
адже діяльність закладів, що надають амбулаторні медичні послуги, направлена 
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саме на попередження, профілактику та виявлення захворювань на ранніх стадіях 
з метою уникнення, по можливості, стаціонарного лікування; 

– зміни порядку та послідовності перерозподілу коштів на користь 
провайдерів амбулаторних медичних послуг може стати складним процесом для 
України та потребуватиме додаткової координації на регіональних рівнях. Це 
обумовлено тим, що фінансування діяльності провайдерів двох основних типів – 
закладів, які надають амбулаторні медичні послуги, та лікарень здійснюється, в 
основному, на рівні регіональних та місцевих органів управління з коштів місцевих 
бюджетів; 

– одночасно з фактичним станом справ, за якого виконання більшості 
функцій оплачуються суспільними коштами, ДГ здійснюють основні витрати на 
супутні послуги та медичні товари/ліки. Кошти, які ДГ витрачають на лікування, є 
значним внеском для НСОЗ в Україні; 

– вітчизняна система фінансування охорони здоров’я може залучити лише 
1% витрат ДГ у вигляді добровільного страхування ризику. Решта витрачається 
ними самостійно, що створює фінансові бар’єри доступу до неї малозабезпечених 
його верств населення; 

– упродовж усіх років спостереження основні витрати на фармацевтичні 
товари та інші медичні товари нетривалого використання здійснювалися в 
основному ДГ, а не лікувально-профілактичними закладами. Це свідчить про 
необхідність розроблення ОВВ(ДУ) програм та стратегій щодо захисту 
найвразливіших верств населення; 

–  аналіз за джерелами фінансування та фінансуючими організаціями 
розкриває слабкість державної системи фінансування України в мобілізації 
необхідних обсягів витрат ДГ на передплатній основі.  

Дані проведеного маркет-аналізу потенційних напрямів реформування 
структури Г(С)ІЕС НСОЗ України 2010-2017 рр. (табл. 2.9) у подальших 
дослідженнях буде покладено у основу розроблення стратегічних напрямів 
підвищення ефективності застосування ОЕМ ДПП у НСОЗ ССНЕ України. 
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Таблиця 2.9 
Структурний маркет-аналіз потенційних напрямів запровадження ДПП у ході 

реформування структури Г(С)ІЕС НСОЗ України 2010-2016 рр. 

Рік 
Види медичних послуг [1] 

Разом спеціалізовані профільні послуги [9] [8] [7] 
[6] [5] [4] [3] [2] 

2010 3,17 30,57 3,72 0,15 52,96 4,61 2,34 2,47 100,0 
2011 2,80 30,62 3,67 0,14 51,81 4,65 3,12 3,19 100,0 
2012 2,45 29,44 4,01 0,14 50,57 4,26 3,09 6,04 100,0 
2013 1,72 30,0 4,81 0,14 48,51 3,98 2,69 8,15 100,0 
2014 1,32 33,86 5,45 0,13 45,14 3,84 2,39 7,87 100,0 
2015 1,13 36,72 5,33 0,12 43,02 3,90 2,23 7,54 100,0 
2016 1,11 39,25 5,30 0,10 40,28 3,92 2,52 7,52 100,0 

Зважена частка окремих видів медичних послуг, у середньому за 2010-2017 рр. 
Структура послуг 1,8 33,8 4,8 0,1 46,4 4,1 2,6 6,5 100,0 

Пріоритети 
розширення сфери 
ДПП (ПРС ДПП) 

35,6 4,8 59,6 100,0 
Перший  Другий  Третій  Стратегічний порядок черговості розширення сфери ДПП 

Рік Різновиди медичного виробництва (МВ) [1] Разом [11] [12] [13] [14] [15] [10] [17] [16] [9] 
2010 20,23 0,0 3,90 32,05 3,32 0,45 2,45 2,59 35,0 100,0 
2011 20,71 0,0 3,85 32,12 2,93 0,43 3,27 3,35 33,34 100,0 
2012 19,37 0,0 4,19 30,75 2,56 0,43 3,23 6,31 33,17 100,0 
2013 18,24 0,0 5,00 31,25 1,80 0,41 2,80 8,49 32,01 100,0 
2014 17,16 0,0 5,67 35,21 1,37 0,38 2,49 8,18 29,54 100,0 
2015 16,63 0,0 5,55 38,21 1,18 0,37 2,32 7,85 27,89 100,0 
2016 16,77 0,0 5,52 40,85 1,15 0,32 2,62 7,82 24,95 100,0 

Зважена частка окремих видів виробництва, у середньому за 2010-2017 рр. 
Структура МВ 18,1 0,0 5,0 35,2 1,9 0,4 2,7 6,8 30,0 100,0 

ПРС ДПП 
60,1 9,9 30,0 

Перший Другий Третій   
Стратегічний порядок черговості розширення сфери ДПП   

Рік Провайдери [1] Разом [20] [21] [24] [26] [27] [22] [23] [25] [18] [19] 
2010 13,89 32,04 0,05 0,25 2,42 2,56 2,56 0,0 41,39 4,85 100,0 
2011 14,59 32,12 0,05 0,18 3,25 2,26 3,31 0,0 39,89 4,35 100,0 
2012 13,75 30,75 0,06 0,16 3,21 1,87 6,27 0,0 39,84 4,09 100,0 
2013 13,61 31,25 0,08 0,15 2,76 1,29 8,46 0,0 38,18 4,23 100,0 
2014 13,17 35,21 0,06 0,17 2,45 0,93 8,18 0,0 36,54 3,29 100,0 
2015 12,41 38,21 0,15 0,36 2,18 0,77 7,74 0,0 35,33 2,85 100,0 
2016 12,82 40,84 0,22 0,61 2,40 0,69 7,80 0,0 31,75 2,87 100,0 

Зважена частка діяльності окремих провайдерів, у середньому за 2010-2017 рр. 
Структура 

провайдерів 13,3 35,2 0,1 0,3 2,6 1,3 6,7 0,0 36,8 3,6 100,0 

ПРС ДПП 
51,5 8,1 40,4 

Перший Другий Третій  Стратегічний порядок черговості розширення сфери ДПП 
Примітки: [1] – відсоток; [2] – послуги лікування та реабілітаційного лікування; [3] – послуги 

довготривалого сестринського догляду; [4] – допоміжні послуги для медичного лікування; [5] – надання 
медичних товарів амбулаторним пацієнтам; [6] – профілактичні послуги та послуги з охорони здоров’я; 
[7] – управління охороною здоров’я та медичне страхування; [8] – витрати, що не визначені за типом 
функцій; [9] – інша діяльність, пов’язана з охороною здоров’я; [9] – стаціонарне лікування; [10] – послуги 
денної допомоги; [11] – амбулаторне лікування; [12] – допомога вдома; [13] – допоміжні послуги для 
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медичного лікування; [14] – надання медичних товарів амбулаторним пацієнтам; [15] – профілактичні 
послуги та послуги з охорони здоров’я; [16] – управління охороною здоров’я та медичне страхування; 
[17] – невизначені витрати; [18] – лікарні; [19] – сестринські/лікарняні заклади довготривалого 
перебування; [20] – заклади, що надають амбулаторні медичні послуги; [21] – роздрібний продаж та інші 
організації, що надають медичні товари; [22] – забезпечення управління програмами громадського 
здоров’я; [23] – загальне управління охороною здоров’я та медичне страхування; [24] – всі інші сектори 
економіки; [25] – заклади, що надають послуги, пов’язані з охороною здоров’я; [26] – інший світ; [27] – 
провайдери, що не визначені за типом 

Джерело: [186] 

Фінансуючими розвиток Г(С)ІЕС освіти ССНЕ України організаціями 
(агентами) є адміністратори бюджету (центральні та регіональні/місцеві урядові 
установи), приватний (недержавний) сектор, представлений різними 
стейкхолдерами, “весь інший світ” (табл. 2.10).  

Таблиця 2.10 

Загальні витрати на функціонування Г(С)ІЕС НСО України  
протягом 2010-2016 рр. у розрізі фінансових агентів 

Рік Од. 
виміру 

Фінансові агенти 

Разом 
ОВВ(ДУ) Недержавний сектор Весь 

інший 
світ центральні місцеві приватні фірми та 

корпорації  
домашні 

господарства 

2010 
[1] 27960,1 46302,5 882,6 15925,6 0,0 91070,8 
[2] 30,7 50,8 1,0 17,5 0,0 100,0 

2011 
[1] 26354,0 53756,3 776,1 16710,0 0,0 97596,4 
[2] 27,0 55,1 0,8 17,1 0,0 100,0 

2012 
[1] 29100,0 64905,2 832,4 16342,7 0,0 111180,2 
[2] 26,2 58,4 0,7 14,7 0,0 100,0 

2013 
[1] 29863,5 67889,5 884,2 17325,7 0,0 115962,9 
[2] 25,8 58,5 0,8 14,9 0,0 100,0 

2014 
[1] 28146,3 65084,0 886,9 15403,7 0,0 109520,9 
[2] 25,7 59,4 0,8 14,1 0,0 100,0 

2015 
[1] 29211,1 76967,5 929,3 20012,9 0,0 127120,9 
[2] 23,0 60,5 0,7 15,7 0,0 100,0 

2016 [1] 33341,4 86160,2 1044,4 19424,5 0,0 139970,5 
[2] 23,8 61,6 0,7 13,9 0,0 100,0 

Примітки: [1] – млн. грн.; [2] – відсоток 
Джерело: [187] 

Загальні витрати на освіту в Україні в 2010 році склали 91,07 млрд. грн. У 
2011-2016 рр. вони склали 95,6; 111,2; 116,0; 109,5; 127,1; 140,0 млрд. грн, що 
відповідно на 5,0% (2011/2010 рр.), 16,3% (2012/2011 рр.), 4,3% (2013/2012 рр.), 
16,1% (2015/2014 рр.), 10,1% (2016/2015 рр.) більше, ніж у попередніх роках. 
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Виключенням став лише 2014 р., коли витрати на освіту поточного року були 
меншими від року попереднього на 5,4% (2014/2013 рр.).  

Згідно зведених показників національної економіки (табл. 2.1; [187]), у 2010 
р. Україна витратила 8,13% ВВП на охорону здоров’я, у 2011 р. – 7,23%, у 2012 р. 
та 2013 рр. показник становив 7,62%, у 2014 р. – 6,90%, у 2015 р. – 7,81%, у 2016 р. 
– 7,1%, у 2012р. – 7,5%, у 2013р. – 7,6%, у 2014р. – 7,4%, у 2015р. –6,39% та у 2016р. 
– 6,87% (державні та приватні витрати разом).  

В 2016 році надходження коштів в систему охорони здоров’я здійснювалось 
із трьох основних джерел: державні (суспільні) кошти, які включають зведений 
бюджет – 85,4% загальних витрат на освіту; кошти приватних компаній – 0,7%; 
кошти ДГ, що спрямовано в НСО України – 13,9% (табл. 2.10).  

Слід зазначити, що протягом періоду спостереження частка суспільних 
ресурсів у фінансуванні НСО становила 81,5% у 2010 р. , у 2011 р. – 82,1%, у 2012 
р. – 84,6%, 84,3% – у 2013 р., у 2014 р. – 85,1%, у 2015 р. – 83,5%, 84,4% – у 2016 р. 
Максимально значним був внесок державних коштів у систему охорони здоров’я у 
2014 р., максимально низьким – у 2010 р. Характерним для НСО є відносне і 
абсолютне збільшення обсягів коштів (з 50,8% у 2010 р. до 61,6% у 2016 р.), що 
спрямовувались у НСО з місцевих бюджетів. У загальному обсязі суспільних 
ресурсів вони традиційно продовжують складати найбільшу частку (рис. 2.3).  

 
Рис. 2.3. Питома вага фінансових агентів у загальних витратах на 

функціонування Г(С)ІЕС НСО України у 2010 р. та 2016 р. 
Джерело: [187]  
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корпорації 
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За аналогією до раніше здійснених розрахунків, якщо прийняти до уваги той 
факт, що приватний сектор національної економіки, який представлено такими 
інституціями як домашні господарства; некомерційні організації, які обслуговують 
домашні господарства; приватні фірми та корпорації, вже бере фактичну та 
безпосередню участь у ДПП, то обсяги участі інших фінансуючих агентів можна 
розглядати у якості “поля” розширення сфери ДПП у Г(С)ІЕС НСО України 

(таблиця 2.11). 
Таблиця 2.11 

Пріоритети та потенційна місткість сфери ДПП у Г(С)ІЕС НСО України у 
розрізі неприватних фінансуючих агентів 

Рік Од. виміру Фінансуючі організації Разом Місцеві ОВВ(ДУ)  Центральні ОВВ(ДУ) 
2010 [1] 27960,1 46302,5 74262,6 
2011 [1] 26354,0 53756,3 80110,3 
2012 [1] 29100,0 64905,2 94005,2 
2013 [1] 29863,5 67889,5 97753,0 
2014 [1] 28146,3 65084,0 93230,3 
2015 [1] 29211,1 76967,5 106178,6 
2016 [1] 33341,4 86160,2 119501,6 

Зважена частка ФО у фінансуванні витрат протягом періоду спостереження 
Сумарні витрати 

коштів  
[1] 204134,8 461407,9 665041,6 
[2] 30,7 69,3 100,0 

Пріоритети розширення  
сфери ДПП 

Перший Другий  Стратегічний порядок черговості розширення сфери ДПП 

Примітки: [1] – млн. грн.; [2] – відсоток; 
– потенційна сфера розширення обсягу ДПП у Г(С)ІЕС освіти І-го порядку; 
– потенційна сфера розширення обсягу ДПП у Г(С)ІЕС освіти 2-го порядку 
Джерело: [187] 

Хоча частка приватного сектору національної економіки у фінансуванні 
Г(С)ІЕС НСО є достатньо суттєвою, у 2016 р. вона становила мінімальні 13,9%. 
95,2% витрат приватного сектору на НСО становили витрати домогосподарств. 
Сукупні витрати на освіту приватних фірм та корпорацій, а також НКОДГ 
упродовж років спостереження скорочуються. Максимального значення показник 
набував у 2010 р. – 1,0%, відповідно – мінімального – 0,7% у 2012 р. та 2016 р.  

Як вже зазначалося, головними фінансуючими організаціями НСО України є 
адміністратори бюджету (центральні та регіональні/місцеві урядові установи) та 
приватний сектор (табл. 2.12). 
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Таблиця 2.12 
Сателітний субрахунок розподілу витрат на НСО за фінансуючими організаціями та провайдерами в Україні 

Джерела фінансування 

Рік 
2010 2016 

Провайдери*, млн. грн. 
ЕР.1 ЕР.2 ЕР.3 ЕР.4 ЕР.5 Разом ЕР.1 ЕР.2 ЕР.3 ЕР.4 ЕР.5 Разом 

Державний сектор 21741,6 21527,2 5113,1 25097,3 783,4 74262,6 43585,0 33328,5 6189,4 35339,7 1058,9 119501,6 

Ц
ен

тр
ал

ьн
ий

 у
ря

д/
м

ін
іс

те
рс

тв
а  

Разом, у т. ч.: 213,4 286,5 4140,6 22854,3 465,4 27960,1 291,1 260,7 137,0 31975,5 677,0 33341,4 
освіти і науки 134,3 251,3 4115,9 15787,4 7,8 20296,7 147,7 209,7 133,6 26019,8 29,7 26540,5 
внутрішніх справ 49,6   763,2  812,7 107,5   1407,2  1514,7 
культури і туризму 18,7 35,0  464,6 29,4 547,8 35,9 51,0  658,5 35,3 780,8 
охорони здоров’я     1456,2 142,3 1598,5    3011,2 261,8 3272,9 
праці і соціальної політики    32,5 0,7 33,2     1,9 1,9 
аграрної політики / 
агропромислового розвитку 

  10,8 2577,6 20,7 2609,1     10,9 10,9 

транспорту та зв’язку / 
інфраструктури  

   484,2 0,1 484,2 
      

у справах сім’ї, молоді та 
спорту 

   188,6 0,5 189,1       

фінансів    449,8 17,5 467,3     5,4 5,4 
доходів та зборів/ДФС України          151,2 16,5 167,8 
інші міністерства та відомства 10,8 0,2 13,8 650,1 246,5 921,4   3,4 727,6 315,6 1046,6 

Обласні бюджети/місцевий уряд 21528,2 21240,7 972,6 2243,0 318,1 46302,5 43293,9 33067,7 6052,4 3364,2 381,9 86160,2 
Недержавний сектор разом: 1321,0 1676,8 538,8 12563,2 708,4 16808,2 2011,8 1636,9 874,8 14736,9 1208,4 20468,9 

у 
т.

 ч
.: Приватні фірми та корпорації 7,2 9,8 83,9 490,6 291,1 882,6 16,5 11,8 183,6 575,1 257,4 1044,4 

Домашні господарства 1313,8 1667,0 454,9 12072,6 417,3 15925,6 1995,4 1625,3 691,2 14161,7 951,0 19424,5 

Увесь інший світ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Усього 
за провайдерами 23062,6 23204,0 5652,0 37660,5 1491,8 91070,8 45596,9 34965,4 7064,2 50076,6 2267,4 139970,5 
протягом року 91070,8 139970,5 

Примітки: провайдери*: ЕР.1 – початкова загальна освіта; ЕР.2 – середня освіта; ЕР.3 – післясередня, не вища освіта; ЕР.4 – перший етап 
вищої освіти; ЕР.5 – другий етап вищої освіти та освіта, не розподілена за ступенями/післядипломна освіта 

Джерело: складено автором за даними [187; 188] 
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Протягом періоду спостереження МОН України виступало найбільшим 
адміністратором центрального бюджету і контролювало від 72,6% до 79,6% 
державного фінансування. Решта коштів у пропорціях, які наведено на рис. 2.4, 
розподілялись іншими ЦОВВ(ДУ). Найбільш суттєву роль у розподілі коштів на 
освіту відігравали регіональні та місцеві органи управління, що здійснювали пряме 
фінансування за рахунок коштів МБ, які у 2010 р. перевищували кошти ДБ у 1,7 
рази, а у 2016 р. вже у 2,6 рази. Місцеві урядові структури у 2016 р. розподіляли 
86160,2 млн. грн. суспільних фондів. Для порівняння, у 2010 р. відповідна сума 
становила 46302,5 млн. грн.  

 
Рис. 2.4. Питома вага адміністраторів центрального бюджету у загальних 

витратах на функціонування Г(С)ІЕС НСО України у 2010 р. та 2016 р. 
Примітки: МОН – міністерство освіти і науки; МВС – міністерство внутрішніх справ; МКТ – 

міністерство культури і туризму; МОЗ – міністерство охорони здоров’я; МСП – міністерство праці і 
соціальної політики; МАП – міністерство аграрної політики; МТЗ – міністерство транспорту та зв’язку; 
МСМС – міністерство у справах сім’ї,  молоді і спорту; МФ – міністерство фінансів; ДФС – державна 
фіскальна служба 

Джерело: [187; 188]  

Диспозицію “головних гравців” на полі потенційної співпраці ОВВ(ДУ) та 
приватного сектору у Г(С)ІЕС НСО України представлено у даних табл. 2.13. 
Аналітичні дослідження наведеного фрагменту сателітного рахунку НСО України 
дають можливість провести структурний маркет-аналіз перспективних напрямів 
запровадження ДПП у ході реформування освітнього сегменту ССНЕ. 
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Таблиця 2.13 

Фрагмент сателітного рахунку НСО України, 2010-2016 рр. 

 Один.  
вимір. 

Рік 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Загальні витрати на освіту 
млн. грн. 91070,8 97596,4 111180,2 115962,9 109520,9 127120,9 139970,5 

млн. долар. 
США 11469,9 12245,5 13914,9 14513,5 9211,2 5820,6 5478,3 

Загальні витрати на освіту 
% ВВП 

8,13 7,23 7,62 7,62 6,90 6,39 5,87 

Державні витрати на освіту 6,63 5,94 6,44 6,42 5,87 5,34 5,01 

Ро
зп

од
іл

 з
аг

ал
ьн

их
 в

ит
ра

т 
на

 Н
С

О
 

Ф
А

*  державні установи 

відсоток 

81,5 82,1 84,6 84,3 85,1 83,5 85,4 
приватні компанії 1,0 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 
домогосподарства 17,5 17,1 14,7 14,9 14,1 15,8 13,9 

пр
ов

ай
де

ри
,  

рі
ве

нь
 М

С
К

О
* *

 дошкільна освіта  0 11,7 12,6 13,6 14,0 14,4 14,9 15,0 
початкова школа 1 13,6 13,8 15,1 15,6 16,2 16,8 17,6 
перший етап середньої освіти 2 18,3 17,3 17,8 17,7 18,1 18,0 18,7 
другий етап середньої освіти 3 7,2 7,9 8,0 7,5 6,9 6,5 6,3 
післясередня, не вища 4 6,2 6,1 6,0 6,3 6,0 5,5 5,0 
вища освіта (короткий курс; 
бакалаврат; магістратура 5-7 41,4 40,7 38,0 37,2 36,8 36,8 35,8 

докторантура/її еквівалент 8 1,6 1,6 1,5 1,7 1,6 1,5 1,6 

ф
ун

кц
ії послуги у сфері освіти 77,2 78,0 78,9 80,1 80,4 78,0 74,9 

другорядна 
діяльність 

в межах закладів 16,3 16,0 15,6 15,0 14,7 16,8 18,5 

пов’язана з навчанням 6,5 6,0 5,5 4,9 4,9 5,2 6,6 

Примітка: ФА* – фінансові агенти; МСКО** – міжнародна стандартна класифікація освіти 

Джерело: складено автором за даними [187; 188] 
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Динаміку змін витрат приватного сектору на виконання освітніх функцій у 

процесі організування Г(С)ІЕС НСОУ, а також порівняльну структуру питомої 

ваги окремих функцій  у сукупному та приватному фінансуванні протягом періоду 

спостереження  наведено у табл. 2.14. 

Таблиця 2.14 

Динаміка поширення ДПП на виконання освітніх функцій у процесі 

організування Г(С)ІЕС НСО України протягом 2010-2016 рр. 

Рік Од. 
виміру 

Освітні функції 

Усього [5] 
другорядна діяльність 

у межах закладів освіти пов’язана з навчанням 
[6] [7] [8] Разом [9] [10] [11] [12] Разом 

2010 

[1] 70304,5 35,7 7110,8 7742,3 14888,9 2334,4 55,7 747,6 2739,8 5877,5 91070,8 
[2] 77,2 0,0 7,8 8,5 16,3 2,6 0,1 0,8 3,0 6,5 100,0 
[3] 11015,9  3436,9 316,6 3753,5 1575,1  463,7  2038,7 16808,2 
[4] 65,5 0,0 20,4 1,9 22,3 9,4 0,0 2,8 0,0 12,1 100,0 / 18,4 

2011 

[1] 76178,2 34,8 7349,6 8224,7 15609,1 2234,1 53,6 699,3 2822,1 5809,1 95713,7 
[2] 78,1 0,0 7,5 8,4 16,0 2,3 0,1 0,7 2,9 6,0 100,0 
[3] 11960,4  3263,6 300,4 3564,1 1516,1  445,6  1961,7 17486,1 
[4] 68,4 0,0 18,7 1,7 20,4 8,7 0,0 2,5 0,0 11,2 100,0 / 18,3 

2012 

[1] 87662,6 35,1 7559,9 9773,6 17368,6 2119,4 53,0 1041,0 2935,6 6149,0 111180,2 
[2] 78,8 0,0 6,8 8,8 15,6 1,9 0,0 0,9 2,6 5,5 100,0 
[3] 11862,0  3127,7 287,7 3415,5 1467,1  430,5  1897,6 17175,0 
[4] 69,1 0,0 18,2 1,7 19,9 8,5 0,0 2,5 0,0 11,0 100,0 / 15,4 

2013 

[1] 92877,6 38,9 7803,4 9512,0 17354,3 2116,8 55,0 917,0 2642,1 5731,0 115757,0 
[2] 80,1 0,0 6,7 8,2 15,0 1,8 0,0 0,8 2,3 4,9 100,0 
[3] 13080,6  3010,7 277,0 3287,7 1424,3  417,4  1841,6 18209,9 
[4] 71,8 0,0 16,5 1,5 18,1 7,8 0,0 2,3 0,0 10,1 100,0 / 15,7 

2014 

[1] 88102,8 35,3 7339,9 8648,5 16023,8 2013,5 59,7 857,5 2463,6 5394,3 109520,9 
[2] 80,4 0,0 6,7 7,9 14,6 1,8 0,1 0,8 2,2 4,9 100,0 
[3] 11922,1  2550,3 235,4 2785,7 1225,0  357,8  1582,9 16290,6 
[4] 73,2 0,0 15,7 1,4 17,1 7,5 0,0 2,2 0,0 9,7 100,0 / 14,9 

2015 

[1] 99113,1 43,7 8214,3 13190,6 21448,5 2513,6 119,6 613,3 3312,9 6559,3 127120,9 
[2] 78,0 0,0 6,5 10,4 16,9 2,0 0,1 0,5 2,6 5,2 100,0 
[3] 16682,2  2477,4 229,0 2706,5 1202,9  350,7  1553,6 20942,3 
[4] 79,7 0,0 11,8 1,1 12,9 5,7 0,0 1,7 0,0 7,4 100,0 / 16,5 

2016 

[1] 104850,5 57,1 8848,6 16961,1 25866,9 2973,0 96,0 730,2 5453,9 9253,2 139970,5 
[2] 74,9 0,0 6,3 12,1 18,5 2,1 0,1 0,5 3,9 6,6 100,0 
[3] 16215,8  2468,2 228,7 2696,9 1205,2  351,0  1556,2 20468,9 
[4] 79,2 0,0 12,1 1,1 13,2 5,9 0,0 1,7 0,0 7,6 100,0 / 14,6 

Примітки: [1] – сукупний обсяг фінансування освітніх функцій, млн. грн.; [2] – те ж само, відсоток; 
[3] – витрати приватного сектору на виконання освітніх функцій, млн. грн.; [4] – те ж само, відсоток; [5] 
– послуги у сфері освіти; [6] – медичні послуги; [7] – послуги харчування; [8] – адміністративні 
послуги/комунальні, фінансові, відрядження, будівництво та ремонт (капітальні витрати); [9] – інвентар 
та обмундирування; [10] – транспортні послуги; [11] – підручники та канцелярські товари; [12] – 
фінансові послуги/трансферти населенню, стипендій, субсидії, трансферти (поточні та капітальні)  

Джерело: [187; 188] 
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З тієї причини, що обсяги медичних послуг у складі другорядної діяльності 

у межах закладів освіти, а також транспортні у складі другорядної діяльності, яка 

пов’язується з навчанням, є незначними, про що свідчать дані табл. 2.14, при 

позиціонуванні сфери ДПП ці види діяльності до уваги не приймаються (рис. 2.5).  

 

Рис. 2.5. Позиціонування сфери ДПП у ході виконання освітніх функцій 

Г(С)ІЕС НСОУ 

Примітки: [1] – послуги у сфері освіти; [3] – послуги харчування; [4] – адміністративні 
послуги/комунальні, фінансові, відрядження, будівництво та ремонт (капітальні витрати); [5] – 
інвентар та обмундирування; [7] – підручники та канцелярські товари; [8] – фінансові 
послуги/трансферти населенню, стипендій, субсидії, трансферти (поточні та капітальні)  

Джерело: [187; 188] 

Зміни, що відбулися протягом 2010-2016 рр. полягають у тому, що: 
– незважаючи на те, питома вага безпосередніх освітніх послуг у НСОУ 

зменшилась з 77,2% до 74,9%, участь приватного сектора у їхньому виконанні 

зросла з 65,5% до 79,2; 
– реструктуризація процесу надання освітніх послуг в масштабах НСОУ 

проявилась у зменшенні питомої ваги функцій, які пов’язані з послугами 

харчування (з 7,8% до 6,3%), забезпеченням інвентарем та обмундируванням (з 

2,6% до 2,1%), підручниками та канцелярським приладдям (з 0,8% до 0,5%); 

одночасно більш вагомим став внесок послуг адміністративних/комунальних, 

фінансових, пов’язаних з відрядженням, капітальними витратами на будівництво 
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та ремонт (з 8,5% до 12,1%) у складі другорядної діяльності в межах закладів 

освіти, а також фінансових послуг/трансфертів населенню, стипендій, субсидії, 

поточних та капітальних трансфертів (з 3,0% до 3,9%) у складі другорядної 

діяльності, яку пов’язують з навчанням; 
– одночасно відбувається реструктуризація процесу надання освітніх послуг 

в рамках здійснення ДПП. При цьому відбулося зменшенні питомої ваги всіх 

функцій, які пов’язані з другорядною діяльністю, що здійснюється не лише у 

межах закладів освіти, але й в цілому пов’язаних з навчанням; 
– у 2016 р. у порівнянні з 2010 р. відбулося скорочення обсягів надання 

послуг у сфері освіти для середніх загальноосвітніх навчальних закладів 2 ступеня 

(5-9 класи денних і вечірніх загальноосвітніх навчальних закладів), середніх 

загальноосвітніх навчальних закладів 3 ступеня (10-11 (12) класи денних і вечірніх 

загальноосвітніх навчальних закладів), ПТНЗ, учні (слухачі) яких здобувають 

повну загальну середню освіту і кваліфікацію “кваліфікований робітник” (група 

ЕР2); усіх видів послуг другорядної діяльності у межах закладів освіти для ЗВО І-

ІІ-ІІІ-ІV рівнів акредитації, які здійснюють перший етап вищої освіти (група ЕР4); 

усіх видів послуг другорядної діяльності, які пов’язані з навчанням для 

провайдерів груп ЕР4 та ЕР3 (ПТЗО, учні яких після отримання повної загальної 

середньої освіти здобувають кваліфікація “кваліфікований робітник”); 
– одночасно, у 2016 р. у порівнянні з 2010 р. спостерігалося нарощування 

обсягів надання послуг у сфері освіти, послуг другорядної діяльності  у межах 

закладів освіти, а також послуг, які пов’язані з навчанням,  для дошкільних 

навчальних закладів (група ЕР1) (табл. 2.15). 

Таблиця 2.15 

Динаміка фактичного позиціонування обсягів надання провайдерами 

освітніх функцій Г(С)ІЕС НСОУ за рівнями МСКО, 2016 р. до 2010 р. 

Фактична 
позиція  

провайдера, 
обсяг  

діяльності 

Освітні функції 

[1] 
другорядна діяльність 

у межах закладів освіти пов’язана з навчанням 
[2] [3] [4] Разом [5] [6] [7] [8] Разом 

2010 2016 2010 2016 2010 2016 2010 2016 2010 2016 2010 2016 2010 2016 2010 2016 2010 2016 2010 2016 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Продовження табл. 2.15 
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 ЕР4 ЕР4 ЕР2 ЕР4 ЕР1 ЕР1 ЕР1 ЕР1 ЕР4 ЕР1 ЕР2 ЕР2 ЕР1 ЕР1 ЕР4 ЕР2 ЕР3 ЕР4 ЕР4 ЕР4 
2 ЕР2 ЕР1 ЕР1 ЕР1 ЕР4 ЕР2 ЕР2 ЕР2 ЕР2 ЕР2 ЕР4 ЕР1 ЕР2 ЕР2 ЕР2 ЕР4 ЕР4 ЕР3 ЕР3 ЕР1 
3 ЕР1 ЕР2 ЕР3 ЕР2 ЕР2 ЕР4 ЕР3 ЕР4 ЕР1 ЕР4 ЕР1 ЕР4 ЕР3 ЕР3 ЕР1 ЕР1 ЕР1 ЕР1 ЕР2 ЕР2 
4 ЕР3 ЕР3 ЕР4 ЕР3 ЕР3 ЕР3 ЕР4 ЕР3 ЕР3 ЕР3 ЕР3 ЕР3 ЕР5 ЕР5 ЕР3 ЕР3 ЕР2 ЕР2 ЕР1 ЕР3 
5 ЕР5 ЕР5 ЕР5 ЕР5 ЕР5 ЕР5 ЕР5 ЕР5 ЕР5 ЕР5 ЕР5 ЕР5 ЕР4 ЕР4 ЕР5 ЕР5 ЕР5 ЕР5 ЕР5 ЕР5 

Примітки: [1] – послуги у сфері освіти; [2] – медичні послуги; [3] – послуги харчування; [4] – 
адміністративні послуги/комунальні, фінансові, відрядження, будівництво та ремонт (капітальні 
витрати); [5] – інвентар та обмундирування; [6] – транспортні послуги; [7] – підручники та канцелярські 
товари; [8] – фінансові послуги/трансферти населенню, стипендій, субсидії, трансферти (поточні та 
капітальні); ЕР1 – МСКО 0-1; ЕР2 – МСКО 2-3; ЕР3 – МСКО 4; ЕР4 – МСКО 5-7; ЕР5 – МСКО 8 

Джерело: [187; 188] 

Аналіз даних табл. 2.10), табл. 2.12, табл. 2.13 дає можливість провести 

маркет-аналіз напрямів реформування ДПП у Г(С)ІЕС НСО України (табл. 2.16).  
Таблиця 2.16 

Структурний маркет-аналіз потенційних напрямів запровадження ДПП 

провайдерами у ході реформування структури Г(С)ІЕС НСО України 

Адміністратори бюджету 2016 р. [рис. 2.4] 
Рік центральний уряд МОВВ 

МОН МВС МКТ МОЗ МСП МАП МТЗ МСМС МФ інші МБ 
Структура 
витрат, % 

27,3 1,1 0,7 2,2 0,0 3,5 0,6 0,3 0,5 1,2 
62,3 72,6 2,9 2,0 5,7 0,1 9,3 1,7 0,7 1,7 3,3 

100,0 
Разом  

держсектор 100,0 

Пріоритети 
розширення 
сфери ДПП 
(ПРС ДПП) 

Місцеві бюджети МОН МОЗ інші Разом 
62,3 27,3 2,2 8,2 

100,0 62,3 29,5 8,2 
Перший  Другий Третій 

Стратегічний порядок черговості розширення сфери ДПП  
Обсяги фінансування освітніх функцій 

Частка діяльності провайдерів з освоєння обсягів фінансування освітніх функцій 2010 р. 
Структура 
діяльності 

ЕР1 ЕР2 ЕР3 ЕР4 ЕР5 Разом 
25,3 25,5 6,2 41,3 1,7 

100,0 Комерційно 
привабливі 

напрями 
розширення 
сфери ДПП 

ЕР4 ЕР5 ЕР3 ЕР2 ЕР1 
41,3 1,7 6,2 25,5 25,3 

43,0 6,2 50,8 
Перший Другий Третій  Стратегічний порядок черговості розширення сфери ДПП 

Частка діяльності провайдерів з освоєння обсягів фінансування освітніх функцій 2016 р. 
Структура 
діяльності 

ЕР1 ЕР2 ЕР3 ЕР4 ЕР5 Разом 
32,6 25,0 5,1 35,7 1,6 

100,0 
Комерційно 
привабливі 

напрями 
розширення 
сфери ДПП 

ЕР4 ЕР5 ЕР3 ЕР2 ЕР1 
35,7 1,6 5,1 25,0 32,6 

37,3 5,1 57,6 
Перший Другий Третій  

Джерело: [187; 188] 
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2.3. Інтегральне оцінювання результативності регулювання державно-

приватного партнерства у соціальній сфері на окремих рівнях 

функціонування національної економіки 

В умовах загострення потреби у прискореному запровадженні у повсякденну 
практику діяльності органів виконавчої влади процедур ефективного регулювання 
ДПП у ССНЕ зростає рівень вимог не лише до швидкості, оперативності прийняття 
пов’язаних рішень, але, передовсім, горизонту, стратегічних перспектив їхнього 
реалізування. Це, в свою чергу, передбачає чітку організацію структурно-
статистичного аналізу перебігу процесів, які вивчаються, розв’язання на цій основі 
методичних, організаційних проблем формування пріоритних напрямів, 
виокремлення та реалізації ключових чинників просування у напрямі успіху.  

Дані, наведені у табл. 2.17, свідчать – сфера надання індивідуальних 
споживчих послуг реального сектора економіки, яка при формуванні показників 
таблиці “витрати-випуск” характеризується масштабами реалізації невиробничих 
(нематеріальних) благ, відіграє ключову роль у формуванні ВНП та ВВП України.  

Обсяги надання індивідуальних послуг, обчислені у відповідності до 
обгрунтованого раніше методичного підходу щодо сегментації секторів за діючою 
класифікацією КВЕД (див. рис. 1.1), склали 1092086 млн. грн., що становило 18,2 
відсотка ВНП. При цьому, питома вага соціального сектора у кінцевих споживчих 
витратах населення була більш значною – 31,0 відс. Про стратегічну пріоритетність 
розвитку соціальної сфери у національному масштабі та соціально-орієнтовану 
налаштованість інтегративно-системної діяльності взаємопов’язаних сегментів 
вітчизняної економіки свідчить той факт, що пропорція співвідношення 
проміжного та кінцевого споживання (обчислена за обсягом ВНП) для соціальної 
сфери України є прогресивною – 1,42 (7,3:10,4). Поступаючись сфері  
матеріального виробництва та надання виробничих послуг, для якої відповідне 
співвідношення становить 1,76 (35,4:62,2), вона є більш високою, ніж для СФК – 
0,55 (1,8:1,0), тим більше – сфери торговельних послуг 0,37 (15,8:5,8),. 

При цьому спостерігається ситуація, за якої для ДГ споживання соціальних 
послуг поступається обсягам отриманих товарів/послуг зі сфери матеріального 
виробництва (235, 3 млрд. грн. проти 1186,5 млрд. грн.). Одночасно, для НКОДГ 
(84,9 відс.) та сфери ЗДУ (83,7 відс.) соціальні послуги є найбільш затребуваними.
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Таблиця 2.17 
Фактичний внесок та питома вага секторів національної економіки у формування ВНП та ВВП України за 2016 рр.  

 

Споживання* 

ВНП проміжне 
кінцеве 

споживчі витрати валове нагромадження 

капіталу 

сальдо  

ЗЕД МВВП ТП ІСП ФК Всього ДГ НКОДГ ЗДУ Всього 

Абсолютне значення, млн. грн. 

В
и

р
о
б

н
и

ц
т
в
о
 

п
р
о
м

іж
н

е
 

с
п

о
ж

и
в
а
н

н
я
 МВВП 1627212 360925 136449 5305 2129891 1186448 2858 58496 1247802 336768 -191389 3523072 

ТП 697020 198997 49934 2892 948843 103734  13939 117673 166659 53141 1286316 

ІСП 91774 130000 206250 12200 440224 235300 16041 371292 622633 14774 14455 1092086 

ФК 32621 32323 22110 21773 108827 19100   19100  -16249 111678 

Разом 2448627 722245 414743 42170 3627785 1544582 18899 443727 2007208 518201 -140042 6013152 

В
В

П
 

ОПНП 262652 226532 353848 30797 873829        

ЧПВІ 290903 29879 42470 6092 369344        

ВПЗД 520890 307660 281025 32619 1142194        

Разом 1074445 564071 677343 69508 2385367        

ВНП 3523072 1286316 1092086 111678 6013152        

Питома вага, відс. 

В
и

р
о
б

н
и

ц
т
в
о
 

п
р
о
м

іж
н

е
 

с
п

о
ж

и
в
а
н

н
я
 

МВВП 46,2 
10,2 3,9 0,2 60,5 33,7 0,1 1,7 35,4 9,6 -5,4 100,0 
28,1 12,5 4,8 35,4 76,8 15,1 13,2 62,2 65,0 136,7 58,6 

ТП 
54,2 

15,5 
3,9 0,2 73,8 8,1 

 
1,1 9,1 13,0 4,1 100,0 

19,8   15,8 6,7 3,1 5,8 32,2 -37,9 21,4 

ІСП 
8,4 11,9 

18,9 
1,1 40,3 21,5 1,5 34,0 57,0 1,4 1,3 100,0 

2,6 10,1  7,3 15,2 84,9 83,7 31,0 2,9 -10,3 18,2 

ФК 
29,2 28,9 19,8 

19,5 
97,4 17,1 

  
17,1  -14,5 100,0 

0,9 2,5 2,0 1,8 1,2 1,0 11,6 1,8 

Разом 
40,7 12,0 6,9 0,7 60,3 25,7 0,3 7,4 33,4 8,6 -2,3 100,0 69,5 56,1 38,0 37,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

В
В

П
 

ОПНП 7,5 17,6 32,4 27,6 
100,0 

       14,5 

ЧПВІ 8,3 2,3 3,9 5,5 
100,0 

       6,1 

ВПЗД 14,8 23,9 25,7 29,2 
100,0 

       19,0 
Разом 30,5 43,9 62,0 62,2 39,7        

ВНП 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0        58,6 21,4 18,2 1,9 

Примітки*: сектори: МВВП – матеріального виробництва та виробничих послуг; ТП – торговельних послуг; ІСП – індивідуальних (споживчих ) послуг; ФК – 
фінансових корпорацій (фінансова та страхова діяльність);  

рахунки: ОПНП – оплата праці найманих працівників;ЧПВІ – чисті податки на виробництво та імпорт;ВПЗД – валовий прибуток, змішаний доход 
Джерело: розраховано автором на основі [189] 1

3
1
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Одночасно, ССНЕ є однією з найбільш прибуткових у національній 

економіці. Обсяг ВВП, який отримано у ССНЕ 2016 р., становив 677343 млн. грн. 

Більш значним був внесок лише сфери матеріального виробництва – 1074,4 млрд. 

грн. При цьому оплата праці найманих працівників ССНЕ склала 40,5 відс. від 

сумарних коштів у національному масштабі. Фактичні обсяги сформованого ВПЗД 

ССНЕ значно поступалися іншим підсекторам РСНЕ, що є ще одним свідченням 

примату діяльності установ та організацій державної форми власності з чітким 

розрізненням оплати праці найманих працівників і другорядним значенням інших 

видів ринкових доходів, формування яких є можливим у випадку функціонування 

недержавних/змішаних підприємств, у тому числі з метою реалізації проектів ДПП. 

Перспективи підвищення рівня ефективності державного регулювання діяльності 

ССНЕ вбачається саме у диверсифікації форм комбінування титулів власності 

агентів такої співпраці. Це має відбуватись за збереження прогресивної структури 

формування ВВП, зниження питомої ваги проміжного споживання, прискореного 

розвитку креативних галузей економіки з високою питомою вагою доданої 

вартості.  

Сучасний рівень ефективності регулювання ДПП у соціальному секторі 

національної економіки України негативно впливає на позиціонування України в 

міжнародних рейтингах, характеризують її економіку як перехідну (табл. 2.18).  

Таблиця 2.18 

Міжнародні індекси та рейтинги, які враховують показники 
ефективності  регулювання державно-приватного партнерства у соціальній 

сфері України 

Джерело Індекс 
Значення 
показника Рік 

Doing Business Легкість ведення бізнесу 76/80 зі 190 2018/2017 
National Brands Національні бренди 59/68 зі 100 2016/2015 

Legatum Prosperity Процвітання 112 зі 149 2017 
Global Competitiveness Index Глобальна конкурентоспроможність 81 зі 137 2016 

Social Progress Index Соціального розвитку 64 зі 146 2018 
Human Development Index Людського розвитку 84 зі 188 2016 

Global Innovation Index Глобальний інновацій 43/50 зі 126 2018/2017 

Inclusive Development Index Інклюзивного розвитку 49 з 74 2018 

Index of Economic Freedom Економічної свободи 
48,1/51,9 зі 

100 
2018/2017 

Democracy Index Демократії 83/86 зі 167 2017/2016 

Джерело: складено автором 
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Результативність регулювання ДПП також суттєво диференціюється у розрізі 

територій нашої держави. Крім того, мають місце значні диспропорції щодо 

результативності регулювання ДПП за різними його компонентами. Оцінити 

існуючі відмінності й порівняти наявну ситуацію за регіонами країни можливо за 

допомогою проведення низки порівнянь, зокрема, складання рейтингу регіонів 

спочатку за окремими показниками, за компонентами, й зрештою, інтегрально, за 

сукупністю компонент, тобто за результативністю регулювання ДПП в цілому.  

Проведене в роботі рейтингове інтегральне оцінювання результативності 

регулювання державно-приватного партнерства на мезоекономічному рівні 

здійснювалося за низкою компонент соціальної інфраструктури (рис. 2.6).  

 

Рис. 2.6. Складові рейтингової інтегральної оцінки результативності 
регулювання ДПП у соціальній сфері  

Джерело: складено автором 

У результаті сформовано профіль кожного регіону шляхом ранжування їх за 

значеннями показників від 1-го до 25-го місця з подальшим обчисленням 

інтегрального місця в рейтингу (менше значення інтегрального показника 

відповідає вищому місцю регіону в рейтингу) за формулою: 

ІR = (∑I1…In)/n,                                                           (2.1) 

ІR – інтегральний показник, що визначає місце регіону в рейтингу; 

I1…In – місце регіону в рейтингу за показниками від 1-го до n-го; 

n – кількість показників, що характеризують відповідну складову. 

Рейтинг результативності регулювання державно-приватного партнерства за 

освітньою компонентою за регіонами України у 2017 р. представлено в табл. 2.19.  

 

Освітня компонента

Компонента охорони здоров'я 

Компонента розвитку культури, спорту і туризму

Компонента соціального забезпечення

Компонента стану житлово-комунального господарства

Компонента стану транспортної інфраструктури і зв'язку 

Компонента розвитку торгівлі, харчування і побутового обслуговування
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Таблиця 2.19 
Рейтинг результативності регулювання державно-приватного партнерства 

за освітньою компонентою за регіонами України у 2017 р. 

 ОСВ1 ОСВ2 ОСВ3 ОСВ4 ОСВ5 ОСВ6 ОСВ7 ОСВ8 ОСВ9 ОСВ10 ОСВ11 ОСВ 

Вінницька 7 12 9 7 13 8 19 6 13 5 9 1 

Волинська 4 18 7 14 17 7 6 3 2 6 25 2 

Дніпропетровська 10 7 1 22 11 6 5 19 15 15 10 6 

Донецька 24 25 13 18 7 3 7 23 24 24 1 21 

Житомирська 2 19 4 15 22 13 16 10 8 16 12 11 

Закарпатська 23 20 14 1 2 24 21 18 3 21 13 19 

Запорізька 19 5 18 19 23 12 22 12 18 8 18 23 

Івано-Франківська 15 14 20 12 4 16 25 11 6 14 23 20 

Київська 22 22 6 17 25 4 1 8 4 22 6 12 

Кіровоградська 11 23 19 10 9 11 3 5 17 10 7 8 

Луганська 25 24 25 6 19 1 8 20 25 25 2 25 

Львівська 13 3 15 2 1 22 10 13 9 2 24 3 

Миколаївська 12 15 8 13 20 19 11 24 14 4 15 15 

Одеська 9 4 12 25 3 25 18 15 7 18 21 17 

Полтавська 17 8 2 16 21 17 24 14 19 12 20 22 

Рівненська 14 13 17 20 8 20 14 25 1 1 8 13 

Сумська 20 9 5 4 14 2 4 21 23 3 11 4 

Тернопільська 3 6 24 8 16 15 15 1 12 7 14 7 

Харківська 6 2 11 21 5 5 13 7 22 19 5 5 

Херсонська 8 17 23 11 18 21 20 17 10 11 3 18 

Хмельницька 21 16 10 5 12 14 9 9 11 9 17 10 

Черкаська 16 10 21 9 15 9 12 22 20 17 4 16 

Чернівецька 1 11 3 23 6 18 23 4 5 13 22 9 

Чернігівська  18 21 16 3 24 10 2 2 21 20 16 14 

м. Київ 5 1 22 24 10 23 17 16 16 23 19 24 

Примітки: ОСВ – рейтинг регіонів за освітньою компонентою в цілому;  
ОСВ1 та ОСВ2 – кількість студентів коледжів, технікумів, училищ, та, відповідно,  університетів, 

академій, інститутів, на початок 2017/18 навчального року з розрахунку на 10 тисяч осіб населення; ОСВ3 – 
частка випускників, які отримали направлення на роботу, % до загальної кількості випускників; ОСВ4 та ОСВ5 

– викладацький склад на початок 2017/18 навчального року з розрахунку на 100 осіб студентів для коледжів, 
технікумів, училищ, та, відповідно,  університетів, академій, інститутів; ОСВ6 та ОСВ7 – частка студентів на 
початок 2017/18 навчального року, що навчаються за рахунок державного та місцевих бюджетів (%), для 
коледжів, технікумів, училищ, та, відповідно, університетів, академій, інститутів; ОСВ8 – частка викладачів 
університетів, академій, інститутів  з науковими званнями, % до загальної кількості;  ОСВ9 – кількість учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів на початок 2017/18 навчального року з розрахунку на 10 тис. осіб 
населення; ОСВ10 – кількість учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів на кінець 2017 року з 
розрахунку на 10 тис. осіб населення; ОСВ11 – завантаженість дошкільних навчальних закладів на кінець 2017 
року, кількість дітей у розрахунку на 100 місць. 
 

– найнижчі місця (5 місць);          – середні місця;          – топ-5 найвищих місць у рейтингу. 

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України [189] 
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Результати рейтингової оцінки результативності регулювання ДПП за 

компонентою охорони здоров’я за регіонами України наведено в табл. 2.20. Аналіз 

свідчить, що найкращим є стан регулювання ДПП у сфері охорони здоров’я у м. 

Києві (1 місце), Сумській обл. (2 місце), Полтавській обл. (3 місце), Харківській 

обл. (4 місце), Запорізькій обл. (5 місце), натомість найменш результативним – у 

Донецькій і Луганській обл. (24 і 25 місця), а також у Миколаївській обл. (23 місце), 

Київській (22 місце) та Волинській областях (21 місце).  

Таблиця 2.20 

Рейтинг результативності регулювання ДПП за компонентою  
охорони здоров’я за регіонами України у 2017 р. 
 ОЗ1 ОЗ2 ОЗ3 ОЗ4 ОЗ5 ОЗ 

Вінницька 21 15 8 12 10 16 
Волинська 20 23 18 9 15 21 
Дніпропетровська 3 2 10 17 23 8 
Донецька 24 24 24 24 24 24 
Житомирська 22 6 19 6 9 15 
Закарпатська 23 10 16 22 5 20 
Запорізька 6 12 7 16 4 5 
Івано-Франківська 14 21 2 2 21 13 
Київська 18 14 13 20 20 22 
Кіровоградська 4 1 22 15 8 6 
Луганська 25 25 25 25 25 25 
Львівська 8 20 5 8 19 14 
Миколаївська 19 13 23 23 12 23 
Одеська 13 16 11 21 14 19 
Полтавська 11 5 9 14 3 3 
Рівненська 16 17 14 3 18 17 
Сумська 9 9 15 5 1 2 
Тернопільська 7 19 6 7 16 9 
Харківська 5 4 4 18 13 4 
Херсонська 15 11 21 19 2 18 
Хмельницька 12 18 12 10 7 11 
Черкаська 10 7 17 13 11 10 
Чернівецька 17 22 3 11 6 12 
Чернігівська  2 8 20 4 17 7 
м. Київ 1 3 1 1 22 1 

Примітки: ОЗ – рейтинг регіонів за компонентою охорони здоров’я в цілому;  
ОЗ1 – кількість лікарняних ліжок на 10000 населення, од.; ОЗ2 – планова ємність амбулаторно-

поліклінічних закладів за регіонами (кількість відвідувань за зміну) на 10000 населення; ОЗ3 – кількість лікарів 
усіх спеціальностей на 10000 населення; ОЗ4 – кількість середнього медичного персоналу на 10000 населення; 
ОЗ5 – захворюваність населення (кількість уперше зареєстрованих випадків усіх захворювань на 100000 
населення). 

      – найнижчі місця (5 місць);          – середні місця у рейтингу;          – топ-5 найвищих місць у рейтингу. 

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України [189] 

За компонентою розвитку культури, спорту і туризму регіони України у 2017 

р. розподілилися наступним чином (табл. 2.21).  
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Таблиця 2.21 
Рейтинг результативності регулювання ДПП за компонентою розвитку 

культури, спорту і туризму за регіонами України у 2017 р. 

 
КСТ1 КСТ2 КСТ3 КСТ4 КСТ5 КСТ6 КСТ 

Вінницька 2 2 7 20 9 8 4 

Волинська 18 10 21 13 23 15 22 

Дніпропетровська 19 22 20 8 2 3 12 

Донецька 24 24 24 24 7 23 24 
Житомирська 9 3 14 18 20 22 17 

Закарпатська 22 20 5 21 15 17 23 

Запорізька 21 18 12 14 8 7 14 

Івано-Франківська 16 14 10 16 10 4 10 

Київська 20 12 16 22 6 9 16 

Кіровоградська 5 7 17 10 21 24 15 

Луганська 25 25 25 25 25 25 25 

Львівська 13 17 3 6 4 2 2 

Миколаївська 12 11 15 4 13 18 11 

Одеська 3 19 18 2 5 5 5 

Полтавська 7 9 8 17 12 14 8 

Рівненська 8 13 22 12 17 20 20 

Сумська 14 8 19 15 16 19 18 

Тернопільська 10 6 6 11 24 21 13 

Харківська 11 21 13 7 1 6 7 

Херсонська 15 16 23 5 19 13 19 

Хмельницька 6 1 9 9 11 10 3 

Черкаська 4 5 4 23 22 11 9 

Чернівецька 17 15 11 19 18 12 21 

Чернігівська  1 4 2 3 14 16 1 

м. Київ 23 23 1 1 3 1 6 

Примітки: КСТ – рейтинг регіонів за компонентою розвитку культури, спорту і туризму в цілому;  
КСТ1 – бібліотечний фонд, прим.  на 100 осіб; КСТ2 – кількість місць у клубних закладах у розрахунку 

на 100 осіб; КСТ3 – кількість відвідувачів музеїв у розрахунку на 100 осіб; КСТ4 – загальна кількість глядачів 
на театральних виставах у розрахунку на 100 осіб; КСТ5 – кількість спортсменів, які займаються в дитячо-
юнацьких спортивних школах та в спеціалізованих дитячо-юнацьких школах олімпійського резерву, осіб; 
КСТ6 – кількість туристів, обслугованих туроператорами та турагентами, од. 
 

– найнижчі місця в рейтингу (5 місць); 
– середні місця в рейтингу; 
– топ-5 найвищих місць у рейтингу. 

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України [189] 

Дані табл. 2.20 дозволяють зробити висновки про найвищий рівень 

результативності регулювання ДПП за компонентою розвитку культури, спорту і 

туризму у таких регіонах, як: Чернігівська обл. (1 місце), Львівська обл. (2 місце), 
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Хмельницька обл. (3 місце), Вінницька обл. (4 місце), Одеська обл. (5 місце), та 

найнижчий рівень – у Донецькій, Луганській, Закарпатській, Волинській та 

Чернівецькій обл.  

Рейтинг результативності регулювання ДПП за компонентою соціального 

забезпечення за регіонами України у 2017 р. (табл. 2.22) свідчить, що найбільш 

висока увага до цього аспекту проблеми приділяється у даний час у Львівській обл. 

(1 місце), Донецькій обл. (2 місце), Миколаївській обл. (3 місце), Запорізькій обл. 

(4 місце) та Луганській обл. (5 місце). Порівняно найгірший стан регулювання 

соціального забезпечення демонструють Закарпатська обл. (25 місце), Херсонська 

обл. (24 місце), Чернівецька обл. (23 місце), Волинська обл. (22 місце) та Сумська 

обл. (21 місце у загальному рейтингу). 

Таблиця 2.22 

Рейтинг результативності регулювання державно-приватного  партнерства за 
компонентою соціального забезпечення за регіонами України у 2017 р. 

 СЗ1 СЗ2 СЗ3 СЗ4 СЗ 

1 2 3 4 5 6 

Вінницька 21 11 10 1 7 
Волинська 20 18 7 22 22 
Дніпропетровська 4 5 23 18 12 
Донецька 2 2 15 17 2 
Житомирська 18 15 8 11 15 
Закарпатська 24 25 25 3 25 
Запорізька 5 9 20 6 4 
Івано-Франківська 16 20 1 13 13 
Київська 7 16 18 4 8 
Кіровоградська 14 14 17 16 19 
Луганська 3 3 14 20 5 
Львівська 11 13 3 7 1 
Миколаївська 10 17 2 10 3 
Одеська 9 19 16 8 16 
Полтавська 8 4 19 23 17 
Рівненська 19 21 5 2 9 
Сумська 12 6 22 24 21 
Тернопільська 25 22 6 5 18 
Харківська 6 10 24 21 20 
Херсонська 17 23 21 15 24 
Хмельницька 22 12 4 12 14 
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Продовження табл. 2.22 
1 2 3 4 5 6 

Черкаська 13 8 9 19 11 
Чернівецька 23 24 12 9 23 
Чернігівська  15 7 11 14 10 
м. Київ 1 1 13 25 6 

Примітки:  
СЗ – рейтинг регіонів за компонентою соціального забезпечення в цілому;  
СЗ1 – середній розмір призначеної місячної пенсії усіх категорій пенсіонерів на 01.01.2018 р., грн.; СЗ2 

– питома вага осіб, які отримують пенсію вище прожиткового мінімуму, %; СЗ3 – державна соціальна допомога 
особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю за регіонами на 01.01.2018 р., грн.; СЗ4 –  
середній розмір призначеної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям на 01.01.2018 р., грн. 
 

– найнижчі місця в рейтингу (5 місць); 
– середні місця в рейтингу; 
– топ-5 найвищих місць у рейтингу. 

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України [189] 

Аналіз рейтингу результативності регулювання ДПП за компонентою стану 

житлово-комунального господарства за регіонами України у 2017 р. (табл. 2.23) 

дозволяє констатувати, що найкращі рейтингові позиції за даним показником 

займають Харківська обл. (1 місце), Дніпропетровська обл. (2 місце), Київська обл. 

(3 місце), м. Київ (4 місце), Запорізька обл. (5 місце).  

Таблиця 2.23 

Рейтинг результативності регулювання ДПП за компонентою стану житлово-
комунального господарства за регіонами України у 2017 р. 

 ЖКГ1 ЖКГ2 ЖКГ3 ЖКГ4 ЖКГ5 ЖКГ6 ЖКГ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Вінницька 23 25 23 22 23 2 24 

Волинська 13 11 13 17 22 19 17 

Дніпропетровська 5 8 6 3 2 15 2 

Донецька 4 7 4 4 24 24 8 

Житомирська 25 24 24 21 21 5 25 

Закарпатська 2 4 2 24 12 13 7 

Запорізька 9 3 7 5 9 17 5 

Івано-Франківська 15 10 14 23 6 7 13 

Київська 10 9 9 11 1 1 3 

Кіровоградська 19 23 19 13 18 8 20 

Луганська 12 17 11 9 16 25 16 

Львівська 8 5 3 14 4 20 6 

Миколаївська 11 6 12 6 11 21 9 

Одеська 3 12 8 8 19 18 10 

Полтавська 18 15 17 12 7 11 15 
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Продовження табл. 2.23 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Рівненська 16 20 16 16 25 22 23 

Сумська 17 19 18 7 8 10 14 

Тернопільська 14 13 15 20 3 9 12 

Харківська 7 2 5 2 5 14 1 

Херсонська 6 14 10 10 17 16 11 

Хмельницька 21 18 22 19 10 6 18 

Черкаська 20 22 20 18 13 4 19 

Чернівецька 22 16 21 25 14 12 22 

Чернігівська 24 21 25 15 20 3 21 

м. Київ 1 1 1 1 15 23 4 
 

Примітки:  
ЖКГ – рейтинг регіонів за компонентою стану житлово-комунального господарства в цілому;  
ЖКГ1 – питома вага квартир, обладнаних водопроводом, у житлових будинках та нежитлових 

будівлях на 01.01.2018 р., %; ЖКГ2 – питома вага квартир, обладнаних гарячим водопостачанням, у 
житлових будинках та нежитлових будівлях на 01.01.2018 р., %; ЖКГ3 – питома вага квартир, обладнаних 
каналізацією, у житлових будинках та нежитлових будівлях на 01.01.2018 р., %; ЖКГ4 – питома вага 
квартир, обладнаних центральним опаленням, у житлових будинках та нежитлових будівлях на 
01.01.2018 р., %; ЖКГ5 – питома вага квартир, обладнаних природним газом, у житлових будинках та 
нежитлових будівлях на 01.01.2018 р., %; ЖКГ6 – загальна площа житлових приміщень, кв.м на одну 
особу. 

– найнижчі місця в рейтингу (5 місць); 
– середні місця в рейтингу; 
– топ-5 найвищих місць у рейтингу. 

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України [189] 

Порівняно найгіршою є ситуація щодо стану регулювання державно-

приватного партнерства у житлово-комунальному господарстві у Житомирській, 

Вінницькій, Рівненській, Чернівецькій та Чернігівській обл.  

Рейтинг результативності регулювання державно-приватного партнерства за 

компонентою стану транспортної інфраструктури і зв’язку за регіонами України у 

2017 р., як бачимо з табл. 2.24, відображає найвищі позиції м. Києва (1 місце), 

Одеської обл. (2 місце), Львівської обл. (3 місце), Київської обл. (4 місце), 

Миколаївської обл. (5 місце), а найнижчі – у Луганській, Чернівецькій, 

Тернопільській, Кіровоградській та Закарпатській обл.  

Таблиця 2.24 
Рейтинг результативності регулювання ДПП за компонентою стану 

транспортної інфраструктури і зв'язку за регіонами України у 2017 р. 

 ТЗ1 ТЗ2 ТЗ3 ТЗ4 ТЗ5 ТЗ 
1 2 3 4 5 6 7 

Вінницька 15 7 10 21 8 10 

Волинська 10 6 4 17 12 7 
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Продовження таблиці 2.24  
1 2 3 4 5 6 7 

Дніпропетровська 3 5 21 14 13 8 

Донецька 11 10 24 13 14 15 

Житомирська 23 14 12 20 9 18 

Закарпатська 2 22 23 18 23 21 

Запорізька 16 16 19 9 10 14 

Івано-Франківська 14 13 15 22 22 20 

Київська 6 3 13 10 4 4 

Кіровоградська 17 21 16 15 20 22 

Луганська 25 25 25 19 25 25 

Львівська 4 4 9 4 6 3 

Миколаївська 18 12 3 7 3 5 

Одеська 8 1 8 2 1 2 

Полтавська 9 15 22 8 15 13 

Рівненська 12 8 2 25 18 12 

Сумська 24 23 5 11 19 19 

Тернопільська 20 18 14 23 21 23 

Харківська 5 9 17 3 11 6 

Херсонська 19 11 11 5 16 11 

Хмельницька 13 17 6 24 17 17 

Черкаська 7 19 7 16 7 9 

Чернівецька 21 20 20 12 24 24 

Чернігівська  22 24 18 6 5 16 

м. Київ 1 2 1 1 2 1 

Примітки:  
ТЗ – рейтинг регіонів за компонентою стану транспортної інфраструктури і зв’язку в цілому;  
ТЗ1 – вантажооборот автомобільного транспорту, млн. ткм; ТЗ2 – пасажирооборот автомобільного 

транспорту (автобусів), млн. пас. км; ТЗ3 – кількість поїздок в автобусах у розрахунку на одну особу наявного 
населення у середньому за рік; ТЗ4 – обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку, 
грн на 1 особу населення; ТЗ5 – абоненти Інтернет, на 1000 осіб населення. 

– найнижчі місця в рейтингу (5 місць); 
– середні місця в рейтингу; 
– топ-5 найвищих місць у рейтингу. 

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України [189] 

За компонентою розвитку торгівлі, харчування і побутового обслуговування 

регіони України характеризуються такими рейтинговими позиціями (табл. 2.25).  

Таблиця 2.25 
Рейтинг результативності регулювання ДПП за компонентою розвитку торгівлі, 

харчування і побутового обслуговування за регіонами України у 2017 р. 

 
ТХП1 ТХП2 ТХП3 ТХП4 ТХП 

1 2 3 4 5 6 

Вінницька 19 22 1 9 12 

Волинська 2 16 10 15 8 

Дніпропетровська 4 4 11 5 2 
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Продовження таблиці 2.25 
1 2 3 4 5 6 

Донецька 15 24 23 24 24 

Житомирська 14 12 7 17 10 

Закарпатська 24 14 4 18 17 

Запорізька 8 6 15 6 6 

Івано-Франківська 21 19 6 19 21 

Київська 3 2 8 7 1 

Кіровоградська 10 11 16 21 15 

Луганська 25 25 12 25 25 

Львівська 12 6 2 4 3 

Миколаївська 6 10 20 14 11 

Одеська 5 3 22 3 5 

Полтавська 11 9 17 8 9 

Рівненська 22 20 14 22 23 

Сумська 13 18 18 13 19 

Тернопільська 20 23 9 20 22 

Харківська 7 5 21 2 7 

Херсонська 18 8 25 12 20 

Хмельницька 16 17 5 23 18 

Черкаська 9 15 19 16 16 

Чернівецька 23 21 3 10 14 

Чернігівська  17 13 13 11 13 

м. Київ 1 1 24 1 4 

Примітки: ТХП – рейтинг регіонів за компонентою розвитку торгівлі, харчування і побутового 
обслуговування в цілому; ТХП1 – оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі, на 1 особу населення, 
тис. грн.; ТХП2 –роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, на 1 особу населення, тис. грн.; 
ТХП3 – індекс споживчих цін, % до попереднього року; ТХП4 – обсяг реалізованих населенню послуг, грн. на 
1 особу населення. 

– найнижчі місця в рейтингу (5 місць); 
– середні місця в рейтингу; 
– топ-5 найвищих місць у рейтингу. 

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України [189] 

За результатами рейтингового інтегрального оцінювання результативності 

регулювання ДПП за регіонами України у 2017 році констатовано, що найвищі 

місця в загальному рейтингу займають м. Київ, Львівська, Харківська,  

Дніпропетровська, Одеська області, натомість найнижчі – Чернівецька, Рівненська, 

Донецька, Закарпатська, Луганська області (табл. 2.26). 
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Таблиця 2.26 

Результати рейтингового інтегрального оцінювання результативності 
регулювання державно-приватного партнерства  

за регіонами України у 2017 р. 

 
Рейтинг ОСВ ОЗ КСТ СЗ ЖКГ ТЗ ТХП 

Вінницька 9 7 16 4 7 24 10 12 

Волинська 14 4 21 22 22 17 7 8 

Дніпропетровська 4 10 8 12 12 2 8 2 

Донецька 23 24 24 24 2 8 15 24 

Житомирська 15 2 15 17 15 25 18 10 

Закарпатська 24 23 20 23 25 7 21 17 

Запорізька 6 19 5 14 4 5 14 6 

Івано-

Франківська 
17 15 13 10 13 13 20 21 

Київська 8 22 22 16 8 3 4 1 

Кіровоградська 18 11 6 15 19 20 22 15 

Луганська 25 25 25 25 5 16 25 25 

Львівська 2 13 14 2 1 6 3 3 

Миколаївська 7 12 23 11 3 9 5 11 

Одеська 5 9 19 5 16 10 2 5 

Полтавська 10 17 3 8 17 15 13 9 

Рівненська 22 14 17 20 9 23 12 23 

Сумська 20 20 2 18 21 14 19 19 

Тернопільська 13 3 9 13 18 12 23 22 

Харківська 3 6 4 7 20 1 6 7 

Херсонська 19 8 18 19 24 11 11 20 

Хмельницька 16 21 11 3 14 18 17 18 

Черкаська 12 16 10 9 11 19 9 16 

Чернівецька 21 1 12 21 23 22 24 14 

Чернігівська  11 18 7 1 10 21 16 13 

м. Київ 1 5 1 6 6 4 1 4 

Примітки: ОСВ – освіта; ОЗ – охорона здоров’я; КСТ – культура, спорт і туризм; СЗ – соціальне 
забезпечення; ЖКГ – житлово-комунальне господарство; ТЗ – транспорт і зв'язок; ТХП – торгівля, 
харчування, послуги. 

– найнижчі місця в рейтингу (5 місць);  
– середні місця в рейтингу; 
– топ-5 найвищих місць у рейтингу. 

Джерело: розраховано автором 

Застосований метод інтегрального оцінювання комбінації економічних 

факторів, які реально функціонують на ринку, дозволив укласти рейтинг регіонів 

України за результативністю регулювання ДПП у соціальній сфері (рис. 2.7). Для 
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формування підсумкового рейтингу латентної (не має офіційної одиниці 

вимірювання) величини результативності регулювання ДПП у ССНЕ використано 

метод визначення явного значення функції згортки комбінації відкритих 

різнорозмірних показників у кількості семи одиниць. Для аналізу тенденцій 

реалізації стратегічних програм з підвищення рівня результативності регулювання 

ДПП у ССНЕ застосовано їхнє багатовимірне групування на основі використання 

Манхеттенської відстані та методу найближчого сусіда (встановлення одиничного 

зв’язку) агломеративного ієрархічного алгоритму кластерного аналізу. Зазначений 

спосіб об’єднання дозволяє формувати таксони за рівнем результативності 

регулювання партнерства у соціальній сфері таким чином, що всі регіони 

утвореного кластера мають практично ідентичні значення. Однак, для прийняття 

управлінських рішень органами виконавчої влади регіонального рівня 

компетентності, розроблення детальної каскадної стратегії кластерно-мережевого 

територіально-секторального розвитку соціальної сфери, реалізовано процедуру 

типологічного групування з виділенням семи кластерів.  

При цьому зазначимо, що в результаті проведення рейтингового оцінювання 

в цілому забезпечено принагідне дотримання: (а) принципу відносної однорідності 

досліджуваної сукупності з врахуванням вимог робастних методів статистичного 

оцінювання (T-критерій Граббса, L-критерій Тітьєна-Мура ідентифікації груп 

аномальних “викидів” серед ланцюга дискретних статистичних даних з метою 

уникнення некоректних висновків). В результаті застосування перелічених засобів 

встановлено, що однорідність вибірки не порушується у випадку, коли йдеться про 

ринкові дані, які належать іншому сегменту ринку (у нашому випадку, іншим 

регіонам країни). Перевірка критичних – мінімальних та максимальних – значень 

за критеріями порівняння сум квадратів відхилень від середнього значення 

вихідної та скороченої (без крайнього елементу), а також на основі модифікованого 

Тітьєном-Муром критерію Граббса, вибірок, дало змогу зробити висновок про 

відсутність необхідності вилучення з переліку статистичних даних для м. Києва. 

Незважаючи на статус столичного регіону, значення розрахованих показників для 

мегаполісу є реальними величинами, а не грубими “викидами”; (б) перевірку 

щільності емпіричного та теоретичного нормального розподілу за c2–критерієм та 
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критерієм Колмогорова, а також показниками асиметрії та ексцесу, вибіркових 

даних, які залишено у повному обсязі, без відсіювання грубих погрішностей.  

Визначення інтегрального показника надає можливість здійснювати 

ранжування регіонів за рівнем ефективності регулювання ДПП у ССНЕ, тим самим 

гармонізуючи діяльність владних структур регіонального рівня управління щодо 

оцінювання, моніторингу тенденцій, планування та прогнозування, розроблення 

каскадних заходів щодо підвищення ефективності використання механізму 

регулювання партнерством у соціальній сфері, застосування особливих процедур, 

які враховують специфіку та реальні перспективи територіального розвитку.  

Сформовані профілі для кожного регіону у розрізі складових дозволяють 

визначити поточні потреби у вдосконаленні регулювання “найслабкіших” для 

конкретної території компонент соціальної інфраструктури, а також довгострокові 

стратегічні заходи, спрямовані на розвиток їхніх “сильних сторін”.  

З метою розвитку ДПП на регіональному рівні слід розробити єдині підходи 

щодо розвитку механізмів регулювання партнерства, а також реалізувати цілий ряд 

заходів, які передбачають: 

− створення чіткої системи нормативно-правового регулювання процедур 

використання проектів ДПП у соціальній сфері національної економіки. Система 

має включати до свого складу нормативні правові акти національного, 

регіонального та муніципального рівнів влади, в яких всебічно враховується 

передовий зарубіжний досвід використання моделей ДПП, а також вітчизняний 

досвід реалізації проектів в контексті міжнародних правових актів. ; 

− створення системи державного регулювання реалізації проектів ДПП у 

соціальній сфері економіки. Така система повинна формуватись як сукупність 

ОВВ, яка включає до свого складу національні органи з розвитку ДПП, підрозділів 

галузевих національних органів виконавчої влади, які відповідають за розвиток 

ДПП у окремих галузях та секторах національної економіки, органи виконавчої 

влади в регіонах та органи місцевого самоврядування, які здійснюють 

регулювання питань використання проектів ДПП в муніципальних об’єднаннях; 

− поліпшення інвестиційного клімату у окремих регіонах та муніципальних 

об’єднаннях громадян; 

− запровадження міжнародної практики підвищення ефективності 
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контролю та обліку витрат фінансових коштів в процесі регулювання ДПП, яка 

полягає у реалізації наступних напрямів діяльності: посилення контролю та 

аудиту в частині обгрунтування підтримки проектів ДПП у соціальній сфері зі 

сторони державних (регіональних) органів влади; чітка регламентація різних 

форм державної підтримки проектів ДПП у вигляді займів/позичок, гарантій за 

позиками, дольової участі, субсидування; розширення переліку інших державних 

(регіональних) економічних гарантій – гарантій результативності реалізації 

проектів ДПП, гарантій захисту материнських компаній від наслідків 

невиконання державним сектором зобов’язань щодо надання товарів та послуг, 

які необхідні для функціонування або для здійснення безпеки платежів; загальних 

гарантій; розроблення чіткого регламенту податкових та митних пільг і 

преференцій; забезпечення адекватного захисту від конкуренції; розроблення 

регулятивних актів з питань створення, удосконалення та посилення інструментів 

захисту кредиторів; забезпечення контролю та аудиту з метою убезпечення 

власності; розроблення та дотримання чіткого регламенту процедур здійснення 

моніторингу в процесі реалізації проектів. 

Розроблення методичних положень щодо застосування результатів 

рейтингового інтегрального оцінювання результативності регулювання державно-

приватного партнерства на мезоекономічному рівні повинно дозволити на основі 

формування профілю регіону у розрізі компонент соціальної інфраструктури 

(освіта, охорона здоров’я, культура, спорт і туризм, соціальне забезпечення, 

житлово-комунальне господарство, транспортна інфраструктура і зв’язок, торгівля, 

харчування і побутове обслуговування) диференційовано визначити як поточні 

потреби, спрямовані на вирішення нагальних потреб територій, так і стратегічні 

пріоритети їх розвитку, орієнтовані на підвищення якості життя населення регіонів 

та зростання конкурентоспроможності економіки у довгостроковій перспективі. 
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Висновки до розділу 2 

В результаті дослідження стану та тенденцій регулювання державно-

приватного партнерства у соціальній сфері економіки зроблено такі висновки: 

1. Управління соціальною сферою національної економіки зі сторони органів 

виконавчої влади здійснюється через регулятивний вплив на систему відносин між 

суб’єктами регулювання (держава – корпорації – громадські спілки підприємців та 

промисловців – споживачі товарів та послуг), що взаємодіють в рамках обмеженого 

економічного простору з метою реалізації цілей та умов суспільного виробництва. 

Якщо в процесі регулювання постає питання про необхідність об’єднання 

матеріальних та нематеріальних ресурсів суспільства (у особі органів виконавчої 

влади), а також коштів приватного бізнесу з метою створення громадських благ або 

надання суспільних послуг, то за сучасних умов розвитку національної економіки 

це відбувається переважно у вигляді державно-приватного партнерства.  

2. Організаційно-економічний механізм регулювання державно-приватного 

партнертсва – упорядкована система заходів адміністративно-розпорядного впливу 

органів виконавчої влади на комплекс взаємовигідних відносин між 

стейкхолдерами НІЕС, Г(С)ІЕС, Р(Т)ІЕС з перерозподілу повноважень у сфері 

виробництва товарів та надання послуг, котрі на даний момент здійснюються 

переважно державними підприємствами та установами. Ефективне використання  

організаційно-економічного механізму регулювання державно-приватного 

партнертсва забезпечує оптимальний характер погодження між сторонами 

співпраці широкого спектру питань: розподілу відповідальності, ризиків, 

зобов’язань стосовно фінансового забезпечення, проектування, будівництва, 

експлуатації, прав власності, участі в управління та розподілі прибутку. 

3. Національні особливості організування ДПП у ССНЕ особливо яскраво 

проявляються у сфері функціонування національних систем охорони здоров’я та 

освіти. У кожній країні вони є продуктом унікальних характеристик, історії, 

політичного процесу і національного характеру населення. Переважна більшість з 

них переживають масштабні реформи, у т. ч. щодо удосконалення системи 

фінансування. Відповідно до сучасних стратегій діяльності ВООЗ, необхідно 

розвивати національні системи фінансування охорони здоров’я таким чином, щоб 
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забезпечити універсальний доступ населення до медичних послуг і нівелювати 

фінансові ризики при їх оплаті.  

4. Аналіз поточних витрат на охорону здоров’я на рівні окремих провайдерів, 

розподілу коштів, спрямованих на охорону здоров’я, за функціями, видами 

медичних послуг дає можливість зробити ряд висновків про особливості 

функціонування НСОЗ України, які пов’язані з місцем та перспективами 

нарощування обсягів та якості профільних послуг на основі удосконалення 

організаційно-економічного механізму регулювання ДПП, і стосуються 

переформатування послідовності розподілу коштів на НСОЗ; особливостей 

організації лікування на амбулаторній базі; зміни порядку та послідовності 

перерозподілу коштів на користь провайдерів амбулаторних медичних послуг;  

необхідності розроблення ОВВ програм та стратегій щодо захисту найвразливіших 

верств населення; посилення фінансування НСОЗ за рахунок цілеспрямованої 

мобілізації витрат домашніх господарств на передплатній основі.  

5. В умовах загострення потреби у прискореному запровадженні у 

повсякденну практику діяльності органів виконавчої влади процедур ефективного 

регулювання ДПП у ССНЕ зростає рівень вимог як до швидкості, оперативності 

прийняття пов’язаних рішень, так і до горизонту, стратегічних перспектив їхнього 

реалізування. Це передбачає чітку організацію структурно-статистичного аналізу 

перебігу процесів, які врегульовуються, розв’язання на цій основі методичних, 

організаційних проблем формування пріоритних напрямів, виокремлення та 

реалізації ключових чинників просування у напрямі успіху.  

6. Розроблені методичні положення щодо застосування результатів 

рейтингового інтегрального оцінювання результативності регулювання ДПП на 

мезоекономічному рівні дозволяють на основі формування профілю регіонів країни 

у розрізі компонент соціальної інфраструктури диференційовано визначити 

поточні потреби, спрямовані на вирішення нагальних потреб територій, а також 

стратегічні пріоритети їх розвитку, орієнтовані на підвищення якості життя 

населення регіонів та зростання конкурентоспроможності економіки у 

довгостроковій перспективі. 

Основні положення та висновки другого розділу висвітлені в публікаціях 

автора [152; 153; 211; 215; 216; 220; 221; 242-244]. 
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РОЗДІЛ 3 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАПРЯМІВ 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМУ 

РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У 

СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ 

3.1. Стратегічні напрями підвищення ефективності регулювання 

державно-приватного партнерства у соціальній сфері України 

Глобальні соціально-економічні трансформації та розвиток ринкових 

відносин в Україні піднімають питання про трансформацію ролі і місця держави, а 

також приватного підприємництва у ході регулювання ринкової економіки, 

особливо на регіональному рівні. Не дивлячись на глобальні інституційні реформи, 

держава продовжує виступати у якості головного суб’єкта регулювання усіх сфер 

життєдіяльності. Поряд з цим, все чіткіше проявляється об’єктивна потреба у 

активному та дієвому втручанні у ці процеси громадських організацій підприємців 

та роботодавців, створення повноцінної системи ДПП. 

Управління економікою здійснюється шляхом регулятивного впливу 

ОВВ(ДУ) на систему відносин між стейкхолдерами у особі держави, корпорацій,  

громадських спілок підприємців та промисловців, споживачів товарів та послуг, що 

взаємодіють в рамках обмеженого економічного простору з метою реалізації цілей 

та умов суспільного виробництва. Якщо в процесі регулювання постає питання про 

необхідність об’єднання матеріальних та нематеріальних ресурсів суспільства (у 

особі ОВВ(ДУ)), а також коштів приватного бізнесу з метою створення 

громадських благ або надання суспільних послуг, то за сучасних умов розвитку 

національної економіки це відбувається переважно у вигляді ДПП.  

Ознайомлення з методами системного підходу до аналізу варіантів 

регулювання ДПП вітчизняних та зарубіжних дослідників-практиків дозволило 

здійснити узагальнення міжнародного досвіду та удосконалити класифікацію його 

окремих форм, які відображають юридичні особливості ступеня та масштаби 

співпраці держави та об’єктів партнерства у формі договорів про надання послуг, 
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управління, оренди, лізингу, розподілу продукції, створення спільних підприємств, 

акціонування власності, варіантів концесії, угод про кооперацію, договорів про 

участь у дослідженнях.  

З точки зору проведеного дослідження, видається доцільним використання 

визначення сутності категорії “механізм регулювання державно-приватного 

партнерства” як упорядкованої системи заходів адміністративно-розпорядного 

впливу ОВВ(ДУ) на комплекс взаємовигідних відносин між представниками влади, 

бізнесу, інститутів громадянського суспільства, місцевих громад з перерозподілу 

повноважень у сфері виробництва товарів та надання послуг, котрі на даний 

момент здійснюються переважно державними підприємствами та установами.  

Ефективне використання механізму регулювання ДПП забезпечує 

оптимальний характер погодження між сторонами співпраці широкого спектру 

питань: розподілу відповідальності, ризиків, зобов’язань стосовно фінансового 

забезпечення, проектування, будівництва, експлуатації, прав власності, участі в 

управління та розподілі прибутку. 

Внаслідок прямого та опосередкованого впливу ряду причин правового та 

організаційного характеру, перелік застосовуваних моделей ДПП в Україні, у 

порівнянні з міжнародною практикою, суттєво звужено. Він обмежуються 

контрактами на технічні послуги, послуги соціального характеру, управління 

державними активами, договорами про співпрацю найпростішого типу, угодами 

лізингу зі сплатою оренди державі, концесії, розвитку інфраструктури, надання 

послуг в межах соціальної відповідальності корпорацій.  

Міжнародний досвід застосування моделей ДПП, у порівнянні з вітчизняним, 

є набагато вагомішим та розповсюджується на значно ширший перелік об’єктів 

інфраструктури. Зважаючи на це, вважаємо за необхідне запровадження у практику 

вітчизняного регулювання ДПП міжнародного досвіду співпраці ОВВ(ДУ) та 

приватних інвесторів, який, з врахуванням результатів проведення SWOT-аналізу 

практики партнерства, передбачає здійснення заходів з його реформування. 

Принциповим напрямом та кінцевою метою розширення партнерства є 

максимальне залучення ДПП/ПФІ до зростання національного багатства країни. 
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З цією метою сформулюємо стратегічні напрями підвищення ефективності 

регулювання ДПП у ССНЕ, які випливають з аналізу національних рахунків 

України. Додаткову інформацію містять дані опублікованих національною 

статистичною службою експериментальних балансів фінансових активів і 

пасивів, а також балансів нефінансових активів національної економіки 2010 р. 

та 2016 р.  

Міжнародним стандартам моніторингу національного багатства присвячено 

періодичні публікації Департаменту статистики ООН. Розширення арсеналу 

можливостей використання державно-приватного партнерства у формуванні і 

нарощуванні чистої вартості капіталу, що формується на національному, а також 

регіональному рівнях господарювання, має за мету збільшення величини 

національного багатства держави – сукупності фінансових і нефінансових 

(економічних) активів, які не лише виступають необхідною ресурсною базою 

поточного виробництва товарів, надання послуг та забезпечення життя людей, але 

й створюють можливість отримання економічної вигоди у майбутньому.  

Основною категорією регулятивного впливу у сфері формування, 

нарощування та використання національного багатства країни є інституційні 

одиниці національної (регіональної) економіки. За чинним визначенням, 

характерною особливістю ІО є здатність від свого імені володіти активами, 

приймати на себе зобов’язання, брати участь у економічній діяльності та вступати 

у операції з іншими одиницями [190]. Групи схожих між собою ІО утворюють 

інституційні сектори в економіці, які принципово відрізняються за економічними 

цілями діяльності, функціями та поведінкою. 

У РСНЕ функціонують два принципових різновиди ІО. До першого відносять 

фізичних осіб / їх об’єднані групи, що виступають у ролі ДГ; юридичних осіб або 

громадські організації, що функціонують у вигляді НКО; ОВВ(ДУ). До другого 

відносяться корпорації. У якості корпорацій розглядаються окремі підприємства, 

державні компанії, приватні компанії, компанії (партнерства) з обмеженою 

відповідальністю, акціонерним капіталом, умовні резидентські одиниці, 

квазікорпорації.  
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Корпорації зайняті виробництвом і/або нагромадженням, але не кінцевим 

споживанням. Виготовлені продукти для ринку корпорації намагаються продати за 

економічно значимими цінами. Корпорації підрозділяються на ті, що надають 

фінансові послуги (фінансові корпорації) і ті, що виготовляють товари та інші 

послуги (нефінансові корпорації). Поведінка окремих некорпоративних 

підприємств, у кінцевому підсумку, нагадує поведінку корпорацій, тому вивчається 

з точки зору діяльності квазікорпорацій (КК), якщо у них для цього є повний набір 

рахунків (наприклад, окремий регіон).  

У системі рахунків домашні господарства (ДГ) визначаються як група осіб, 

що живуть у одному й тому ж житлі, об’єднують повністю або частково свої доходи 

та майно, споживають колективно деякі види товарів та послуг, головним чином, 

житлові послуги або продукти харчування [190]. Окрім груп фізичних осіб, що 

формують традиційні ДГ, вирізняються інституційні ДГ, що включають до свого 

складу групи осіб, що тривалий час залишаються у лікарнях, будинках пристарілих, 

монастирях, тюрмах тощо. Всі ДГ зайняті споживанням, хоча можуть також бути 

зайняті виробництвом і нагромадженням. Виробнича діяльність у домашніх 

господарствах здійснюється у відносно незначних розмірах і включає неформальну 

діяльність або діяльність особистих підсобних господарств. Якщо виробничі 

одиниці ДГ не є юридичними особами, вони розглядаються як некорпоративні 

підприємства, що залишаються частиною тієї ж ІО, до котрої вони належать. 

Секторальне розрізнення ДГ здійснюється за наступними ознаками: найбільш 

значиме джерело доходів; характерні особливості “референтної особи” – члена ДГ 

з найбільшим доходом, або того, що приймає найважливіші рішення стосовно 

споживання; розмір господарства та місце його розташування. 

НКОДГ створюються з метою виробництва товарів або послуг. При цьому 

статус не дозволяє їм бути джерелом доходів, прибутку або іншої фінансової 

вигоди для одиниць, котрі їх утворюють, контролюють або фінансують. Переважна 

кількість НКО надає більшу частину свого випуску іншим ІО безоплатно або за 

економічно не значимими цінами. Джерелами їх фінансування виступають 

регулярні внески за підпискою членів асоціації, котра контролює їх, трансферти, 
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пожертви від третіх сторін (у т. ч. ОВВ(ДУ)), доходи від власності. На практиці 

створений ними прибуток (збиток) не може бути присвоєно іншими ІО. Статут 

організації, згідно якого їх створено, формулюється таким чином, що ІО, котрі їх 

контролюють або управляють ними, не мають права на отримання частки у будь-

яких прибутках або інших доходах, що ними отримуються. З цим пов’язується 

також факт звільнення НКОДГ від сплати податків.  

НКО можуть вести себе аналогічно до корпорацій, окремі з них практично є 

частиною ОВВ(ДУ), займаючись аналогічними до ОВВ(ДУ) видами діяльності, 

залишаючись при цьому незалежними від них. Якщо НКО надають товари та 

послуги за економічно значимими цінами, вони відображаються у системі рахунків 

так само, як корпорації. НКО, що контролюються та фінансуються органами влади, 

розглядаються аналогічно до ОВВ(ДУ). Решта НКО, що виробляють товари та 

послуги, але не реалізують їх за економічно значимими цінами, розглядаються як 

особлива група одиниць, що носять назву некомерційних організацій, які 

обслуговують домашні господарства (НКОДГ). Один тип НКОДГ включає ті 

організації, що створені з метою надання товарів/ послуг членам асоціацій 

безоплатно, якщо вони фінансуються за рахунок регулярних внесків членів або 

членських внесків за підпискою. Другий тип НКОДГ включає благочинні 

товариства, агентства, що зайняті спасінням або наданням допомоги, котрі створені 

з філантропічною метою і не обслуговують інтереси членів асоціацій, що 

контролюють НКОДГ. Ресурси таких організацій формуються за рахунок пожертв 

населення, корпорацій, ОДУ у грошовій або натуральній формі, трансфертів від 

нерезидентів (НКОДГ в інших країнах). Третій тип НКОДГ включає організації, що 

надають колективні послуги (науково-дослідні організації, екологічні групи тощо). 

ОВВ(ДУ) – унікальні типи юридичних осіб, що утворюються у результаті 

політичних процесів, мають законодавчу, виконавчу або судову владу відносно 

інших ІО у межах даної території. Функції ОДУ полягають у прийнятті 

відповідальності за надання товарів та послуг суспільству в цілому або окремим 

ДГ, фінансуванні надання товарів (послуг) за рахунок податкових надходжень або 

інших доходів, трансферного перерозподілу доходів та багатства, здійсненні 
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неринкового виробництва. Підсекторний розподіл ОВВ(ДУ) забезпечує 

можливість ідентифікувати НКО та фонди соціального забезпечення для кожного 

– центрального, регіонального, місцевого – рівнів державного управління. 

ОВВ(ДУ) зайняті виробництвом розпорядних послуг, нагромадженням і кінцевим 

споживанням від імені населення і суспільства в цілому. Вони можуть виготовляти 

більшу частину товарів та послуг самостійно, але продукти постачаються ними або 

безкоштовно, або за цінами, котрі визначаються на основі рішень, які не пов’язані 

з ринковими механізмами. ОДУ зазвичай мають справу з розподілом та 

перерозподілом доходу і багатства з допомогою податків та інших трансфертів. 

Центральні ОВВ(ДУ) – центральна групи департаментів (міністерств), автономних 

агентств центрального уряду з окремим юридичним статусом, неринкових НКО, 

що контролюються центральним урядом. Регіональні ОВВ(ДУ) здійснюють 

фіскальні повноваження, оподатковують ІО, що є резидентами, здійснюють 

економічну діяльність і операції в межах їх компетенції. Місцеві ОВВ(ДУ) – ІО, 

фіскальні, законодавчі та виконавчі повноваження яких розповсюджуються на 

найменші географічні території, що ідентифіковано для адміністративних та 

політичних цілей. Підсектор фондів соціального забезпечення включає до свого 

складу фонди, що функціонують на всіх рівнях державного управління. 

Усі ресурси, що перебувають у розпорядженні ІО, підлягають узагальненню 

у вигляді балансу активів та пасивів – БАП. Динамічний БАП демонструє не лише 

чисту вартість капіталу, але й те, як операції та інші потоки, що фіксуються 

протягом звітного періоду, впливають на зміну вартості запасів усіх ІО економіки 

(табл. 3.1). Таблиця БАП складається з шести квадратнів. Деталізований опис 

призначення кожної з них наведено в [191]. На окрему увагу заслуговує п’ята 

частина балансу, розрахунки якої містять потенційну можливість встановити 

розміри зміни чистої вартості капіталу, виокремити внесок у цей процес ДПП. 

Для економіки в цілому БАП демонструє загальну вартість національного 

багатство країни, підсумок складання національних/регіональних рахунків ІО, 

остаточний результат записів про перебіг процесів виробництва, розподілу та 

використання ними доходів. 
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Таблиця 3.1  

Схема динамічного БАП інституційних одиниць національної (регіональної) економіки 

Запаси і зміни в активах 
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НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ                         
Вироблені нефінансові активи (НФА)                       

Основні фонди                       
Матеріальні обігові кошти                       
Цінності                        

Невироблені НФА                       
Природні ресурси                       
Контракти, договори оренди, ліцензії                         
Гудвіл та маркетингові активи                         

ФІНАНСОВІ АКТИВИ (ЗОБОВ’ЯЗАННЯ)                         
Монетарне золота та СПЗ                         
Готівкова валюта і депозити                         
Довгострокові цінні папери                         
Позики                         
Акціонерний капітал та акції / паї 
інвестиційних фондів                         

Програми страхування, пенсійного 
забезпечення, стандартизованих гарантій                         

Похідні фінансові інструменти та опціони  
на придбання акцій працівниками                         
Інша дебіторська / кредиторська заборгованість                         
ЧИСТА ВАРТІСТЬ КАПІТАЛУ           
Разом зміна чистої вартості капіталу          

у 
т.

 ч
.: 

Заощадження та капітальні трансферти         
Інші зміни в обсязі активів         
Номінальні холдингові прибутки / збитки         

з н
их

 нейтральні прибутки / збитки         
реальні прибутки / збитки         

ЧИСТА ВАРТІСТЬ КАПІТАЛУ          

Примітки:               – стільники БАП, що підлягають обов’язковому заповненню;              – стільники БАП, що не заповнюються;  
– границі частин 1, 2, 3 таблиці;          – границі частин 4, 5, 6 таблиці.  

Джерело: складено автором на основі [191; 192]

КВАДРАНТ 1 КВАДРАНТ 2 КВАДРАНТ 3 

КВАДРАНТ 4 КВАДРАНТ 5 КВАДРАНТ 6 
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Започатковані національною статистичною службою України (2009 р.) 

регулярні публікації елементів БАП у вигляді агрегованих експериментальних 

балансів фінансових активів та пасивів, нефінансових активів ІО національної 

економіки України [192] в цілому не забезпечують можливості виокремлення 

внеску державно-приватного партнертсва у формування її національного багатства. 

Бенчмаркінг світового досвіду складання БАП свідчить, що чинна система 

національних рахунків України відповідає вимогам МВФ лише у частині, що 

пов’язана з діяльність підрозділів Національного банку та інших управлінських 

органів. Повністю відповідає комплексу вимог до складання рахунку нефінансових 

та фінансових активів як елементів цілісного БАП система розрахунку показників 

діяльності інституційних секторів Великої Британії [193]. Об’єднання на постійній 

основі розрахунків нефінансових активів у розрізі ІО з розрахунками фінансових 

активів, а також розрахунками фінансових зобов’язань, дає змогу відслідковувати 

величину чистої вартості (net worth)/net wealth) країни. 

Специфічною проблемою складання БАП з виокремленням внеску ДПП у 

формування національного багатства України є тимчасова неможливість 

застосувати загальні принципи оцінювання нефінансових та фінансових активів:  

– БАП повинен погоджуватись з рахунками нагромадження СНР, для чого 

оцінювання елементів слід проводити за набором поточних цін, що відносяться до 

їх конкретних різновидів;  

– адекватне встановлення рівня цін є можливим за даними фондової біржі, 

де кожний актив функціонує у якості повністю однорідного, продається часто, у 

значному обсязі, а ринкова ціна включається до лістингу регулярно; 

– ще однією засторогою є відсутність методики дисконтування вартості 

майбутніх економічних вигод, що очікуються від природних активів; 

– не вирішеною у повному обсязі проблемою залишається вартісне 

оцінювання ННА, які створюються поза процесу виробництва, у тому числі у 

результаті реалізації проектів державно-приватного партнертсва у соціальному 

секторі економіки, шляхом проведення юридичних або облікових дій. Можливі 

методи вартісного оцінювання ННА узагальнено у табл. 3.2.  
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Таблиця 3.2 

Методи проведення оцінки різновидів невироблених нефінансових активів з метою виокремлення внеску ДПП 
 

Джерело: складено автором на основі узагальнення літературних джерел [191-193] 

Статті ННА Визначення у якості економічного активу Методи проведення вартісного оцінювання 

Земля 
Земельна ділянка, що включає фунтовий покрив і будь-які, що 

пов'язані з ним, поверхневі води, на котру встановлено права 
власності, від яких їх власникам у результаті володіння та 
використання може отримано економічні вигоди 

Вартість відчуження ділянки землі, що не включає вартості будь-яких споруд, 
що розташовані на ній або проходять через неї, сільськогосподарських культур, 
дерев та тварин, ресурсів мінеральних та енергетичних корисних копалин, 
некультивованих біологічних ресурсів та водних ресурсів над поверхнею землі 

Ресурси мінеральних та 
енергетичних корисних 

копалин 

Запаси мінералів та енергоносіїв, що розташовані на поверхні 
землі або під нею, є економічно придатними для використання з 
врахуванням існуючих технологій та відносних цін 

Вартість відчуження розвіданих запасів вугілля, нафти, газу, інших видів 
палива і металічних руд, нерудних корисних копалин, котрі розташовані під 
поверхнею землі або на ній. включаючи запаси на дні моря, на котрі встановлено 
права власності 

Некультивовані біологічні 
ресурси 

Тварини, птахи, риби і рослини, котрі приносять продукцію як 
одноразово, так і багаторазово, на котрі встановлено та 
забезпечено права власності, але у яких природне зростання та 
відтворення не перебуває під безпосереднім контролем, 
відповідальністю і управління ІО 

Вартість водних біологічних ресурсів в національних водах, виключних 
економічних зонах, екстериторіальних водах, ресурсів тварин, крім водних, 
дерев, злаків, інших рослин в межах території країни, шо в даний час можуть 
експлуатуватись в економічних цілях або якщо існує ймовірність цього в 
найближчому майбутньому 

Водні ресурси 
Ресурси поверхневих та ґрунтових вод, що використовуються для 

добування, у тій мірі, в котрій їх обмеженість вимагає забезпечення 
прав власності та/або прав використання, ринкової оцінки і окремих 
заходів економічного контролю 

Якщо не є можливим відокремити вартість поверхневих вод від пов'язаної з 
ними землі, весь актив повинен бути віднесеним до категорії, що представляє 
більшу частину загальної величини 

Інші природні ресурси Діапазони радіочастот Вартість відчуження екологічних ресурсів, що визнано економічними 
активами, з допомогою ринкових інструментів 

Договори операційного 
лізингу, що обертаються 

на ринку 
Права власності третьої сторони, що відносяться до основних 

фондів 
Вартість юридичного і практичного права передавати споруду у суборенду, 

коли для орендаря встановлена орендна плата, але за споруду могла б 
отримуватись більш висока плата у випадку відсутності договору оренди 

Дозволи на використання 

природних ресурсів 
Права власності третьої сторони, що відносяться до природних 

ресурсів 
Вартість квот, які юридично і практично можуть бути передані Іншим 

особам 

Дозволи на заняття 

певними видами діяльності 
Право набуття монопольних прибутків, що є не меншими від 

вартості ліцензії, які надаються ОДУ або Іншими одиницями 
Вартість комісійних від надання потоку майбутніх доходів схваленим 

операторам, що розглядається як актив, якщо ліцензіат може реалізувати 
відповідне право шляхом його перепродажу 

Право на отримання в 
майбутньому товарів та 
послуг на виключній основі 

Право сторони, котра уклала контракт, щоб купити товари або 
послуги за фіксованою ціною у майбутньому, передати зобов'язання 
другої сторони контракту третій стороні 

Вартість права на отримання в майбутньому товарів та послуг на виключній 
основі, коли одна сторона, що уклала контракт, щоб купити товари та послуги 
за фіксованою ціною в майбутньому, може передати зобов'язання другої 
сторони контракту третій стороні 

Гудвіл 
Вартість корпоративних структур та сукупного бізнесу: робочої 

сили та управління, корпоративної культури, мереж 
розповсюдження продукції і клієнтської бази, доповнення до 
вартості окремих активів, що використовуються у комбінації 

Вартість відчуження, що враховує премію над вартість окремо 
ідентифікованих та оцінених активів та зобов'язань, що оцінює сукупність 
факторів, яка спонукає клієнтів знову звертатись до послуг даної організації 

Маркетингові активи 
Назви брендів, торговельних марок, логотипів та доменів, 

загальне враження, котре отримує клієнт (потенційний клієнт) від 
спілкування з компанією та її продуктами 

Різниця між вартістю, що сплачена за діюче підприємство, та сумою його 
активів за вирахуванням суми його зобов'язань, кожну статтю котрих окремо 
ідентифіковано і оцінено 
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Сформований з врахуванням усіх перелічених вимог БАП, у випадку його 

інтеграції з рахунками потоків, забезпечує можливість не лише здійснювати 

моніторинг і поглиблений аналіз ефективності господарювання на певному рівні 

функціонування ІО, економічних та фінансових умов діяльності і поведінки 

інституційних агентів, але й детально відслідковувати результати взаємодії між 

ними у процесі здійснення трьох основних видів економічної діяльності: 

виробництва товарів та послуг; споживання з метою задоволення матеріальних та 

духовних потреб людини; нагромадження в різних формах капіталу.  

Відмінною рисою ДПП при цьому залишається довгостроковий характер 

угоди між двома сторонами, у відповідності до якого одна набуває актив або 

сукупність активів, здійснює їхнє використання протягом певного періоду часу, а 

потім передає іншій одиниці.  

Якщо приватне підприємство визнається юридичним власником активів 

протягом періоду домовленості, а після його завершення економічним або 

юридичним власником стає ОВВ(ДУ) без платежу у явній формі, операція 

відображається як придбання ним активів. У випадку неможливості визначити 

очікувану залишкову вартість активів, можливим варіантом є оформлення 

передавання активів у вигляді капітального трансферту; оформлення умовно 

обрахованої операції придбання активів (умовний договір фінансового лізингу); 

оформлення умовної позики, за якого кожну частину платежу може бути 

представлено у вигляді її часткового погашення; створення негрошової операції з 

погашення заборгованості тощо.  

Незалежно від особливостей здійснення партнерських відносин, 

особливостей участі у ньому сторін партнерства (приватна організація може 

створюватись у вигляді підприємства прямого інвестування), назви – “державно-

приватне партнерство”, “приватна фінансова ініціатива”, програма “будуй – 

володій – управляй – передавай”, вони здійснюється за одними і тими ж головними 

принципами, детальний опис яких наводиться у [190], а економічний власник 

визначається виходячи з того, яка ІО підпадає найбільшим ризикам і яка з них, як 

передбачається, отримає найбільшу частку вигод від даного активу. 
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Як ми вже зауважували раніше, наразі відсутнє єдине визначення поняття 

ДПП, що мало б повсюдне поширення. Певний рівень універсалізації з метою 

практичного застосування у переважній більшості країн світу забезпечує 

використання удосконаленої моделі “приватної фінансової ініціативи PF2”. 

Незважаючи на порівняно невисокий рівень інвестування проектів із залученням 

приватного бізнесу, Казначейство Великої Британії, як країни-ініціатора 

реструктуризації моделі “приватної фінансової ініціативи PFІ”, постійно 

вдосконалює процедури співпраці ОДУ з недержавними інституціями. Сьогодні її 

успішна практична апробація здійснюється у ССНЕ Японії, Південної Кореї, 

Австралії, Польщі, Німеччини та інших країн. 

Новий підхід до ДПП визначає політику уряду щодо залучення приватного 

капіталу в наданні послуг державної інфраструктури на основі довгострокових 

договірних угод PF2, що суттєво модернізують традиційний підхід PFI (Private 

Finance Initiative) і стосуються питань: 

– забезпечення загального зростання рівня партнерства між державним і 

приватним секторами за умови міноризації урядової пайової участі у проектах ДПП 

на умовах PF2; 

– пришвидшення та здешевлення рівня витрат ОДУ за рахунок: 

– поліпшення можливостей закупівель державного сектора шляхом 

зміцнення мандату інфраструктури за підтримки департаментів зі 

здійснення централізованих закупівель; 

– обмеження тривалості конкурентної фази торгів за проектами PF2 

терміном не більше 18 місяців; 

– запровадження стандартизованого та ефективного підходу до 

закупівель та забезпечення цих процедур повним набором нормативної 

документації; 

– посилення рівня обґрунтування підготовки проекту шляхом 

запровадження додаткових перевірок зі сторони казначейства на стадії 

попередніх закупівель; 

– підвищення рівня гнучкості надання послуг за рахунок: 

– видалення “м’яких” послуг (прибирання і харчування) з проектів; 
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– запровадження більшої свободи оперування обсягами робіт з 

технічного обслуговування на початку проекту і можливості додавання 

або видалення факультативних послуг на стадії експлуатації проекту; 

– проведення періодичних оглядів рівня та якості надання сервісу; 

– трансформації процесу забезпечення прозорості шляхом: 

– запровадження процесу управління для всіх зобов’язань, що виникають 

у процесі реалізації позабалансових (супроводжуючих) контрактів; 

– організації обов’язкової публікації приватним сектором інформації про 

пайову участь у проектах PF2; 

– публікації річного звіту з детальним описом проекту та фінансової 

інформації про всі проекти, де уряд утримає контрольний пакет акцій в 

державному секторі; 

– запровадження переліку укладених бізнес-угод на веб-сайті 

Казначейства; 

– запровадження механізмів регулювання коштів фондів для 

супроводження надання послуг протягом її життєвого циклу;  

– вдосконалення інформаційного забезпечення в межах стандартного 

супроводження ходи реалізації проектів; 

– поліпшення співвідношення конотації “вартість за гроші – розподілення 

ризиків” договорів PF2 шляхом: 

– посилення управління окремими різновидами ризиків зі сторони ОДУ, 

наприклад, ризиком додаткових капітальних витрат, що виникають у 

зв’язку з непередбачуваними загальними змінами в законодавстві; 

– внесення поправок до чинних положень, які запроваджують механізми 

розподілу ризиків здійснення необхідних убезпечень на оперативній фазі 

реалізації проектів; 

– розширення переліку джерел позикових і власних фінансових коштів за 

рахунок: 

– проведення конкурсів з метою залучення довгострокових інвесторів до 

настання фази фінансового закриття проектів; 
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– заохочення використання і підвищення якості процедур оцінювання 

різних джерел позикового фінансування, включаючи державні і приватні 

облігації, комерційні запозичення коштів банків, багатосторонні боргові 

продукти; 

–  забезпечення найвищої якості отриманих за гроші інфраструктурних 

послуг їх користувачами у ході заміни чинного положення з оцінювання такого 

партнерства [194]. 

Одним з найбільш перспективних напрямів динамічного розповсюдження 

практики ДПП у такій важливій сфері соціальної діяльності, якою є охорона 

здоров’я, вважається розвиток т.з. “медицини 5П” (М5П), яку можна 

характеризувати як:  

– прецизійну – таку, що ґрунтується на методології лікування, яка одночасно 

враховує документовану історію хвороби пацієнта, а також інформацію про його 

генетичні особливості, соціальний статус, інші дані великої кількості джерел, 

враховуючи мобільні пристрої та додатки (табл. 3.3). Персоналізована медицина є 

характерною рисою третього постгеномного етапу розвитку сучасної медицини, 

метою здійснення якого визнано дослідження механізму успадкування складних 

мультифакторних захворювань (МФЗ) (перший – до відкриття у 1953 р. структури 

молекули ДНК; другий – до завершення у 2000 р. проекту “Геном людини” зі 

стрімким розвитком трансляційних генетичних технологій (мікробіочіпи та 

секвенування) [195]), краще розуміння патогенезу, розділення захворювань на типи 

і підтипи, встановлення носіїв та особливостей протікання в різних популяціях. 

Ключовою парадигмою нової медицини є визначення здоров’я як особистого 

результату, наслідку роботи людини зі своїм організмом, своєчасного 

діагностування та лікування ранніх стадій захворювань, превентивних заходів; 

– персоналізовану – таку, що альтернативно визначається як інформаційно 

обґрунтована, системна, орієнтована, підібрана, заснована на генотипі, 

індивідуалізована терапія, медицина під замовника, комплексна охорона здоров’я. 
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Таблиця 3.3 

Перспективні напрями запровадження моделей ДПП у прецизійному сегменті “медицини 5П” 
Сегмент “М5П” Напрями наукової та практичної діяльності 

Прецизійна 
медицина 

Масове дослідження персональних геномів, нагромадження та оброблення надвеликих масивів генетичної інформації та пошук 
наявності в геномі даного індивіда набору достатньо поширених видозмінених генів (генних варіантів), які, як передбачається, 
корелюють зі схильністю до певного захворювання 
Пошук значимих біомаркерів на рівні Оmics технологій та інтерактивне персоналізоване Оmics профілювання (геномні, 
експресійні, протеомні, метаболомні та автоімунні тести, які проводяться для одного пацієнта протягом 14 місяців і забезпечують 
можливість виявити перемінні молекулярні генетично значимі фенотипи) 
Створення когорти чисельністю 1 млн. осіб з метою проведення дослідження: фармакогенетики – причин індивідуальних 
відмінностей реакції пацієнтів на загальноприйняту терапію; ідентифікації біомаркерів, котрі вказують на ризик розвитку 
складних МФЗ; розроблення нових класифікацій захворювань та встановлення їхніх взаємозв’язків; кількісного оцінювання 
ризиків різних захворювань (з врахуванням генетичних факторів, зовнішнього середовища та їхнього поєднання); створення 
інформаційної бази спрямованої терапії; запровадження технології мобільного здоров’я (mHealth) з можливістю слідкувати за 
діями учасників, фізіологічними параметрами, станом навколишнього середовища та зв’язком між ними; цільової діагностики та 
лікування онкологічних захворювань; цільової діагностики та лікування рідкісних захворювань 
Регулярний моніторинг фізіологічного стану організму, результатів КТ (комп’ютерної томографії) та  МРТ (магніто-резонансної 
томографії) 
Розроблення “хмарної” платформи медичної візуалізації BioNimbus, що забезпечує доступ до даних Атласу ракового генома та 
їхній аналіз, а також платформи CancerLinQ, яка дозволяє інтегрувати електронні історії онкохворих у єдину медичну карту 
Розвиток апаратних методик здійснення “провокативної” функціональної діагностики: покращення приладів, заснованих на 
фізичних принципах – за типом апарату безперервного контролю ЕКГ (Н. Холтер), артеріального тиску (А. Нінман), вживленої у 
легеневу артерію системи безперервного слідкування та передавання до центру спостережень даних про тиск в малому колі 
кровообігу в “домашніх” умовах; покращення методів молекулярної діагностики на основі присутності у крові біомаркерів різних 
стадій захворювання 
Розвиток технологій лікування та догляду за хворим, пристроїв контролю за здоров’ям пацієнта, а також пов’язаного з ними 
медичного контенту та різноманітних сервісів, що орієнтуються на пацієнта, технологій обробки великих масивів даних (big data), 
розроблення діагностичних сервісів (Watson IBM) 
Розроблення інноваційних технологій передбачення ризику критичних змін організму (інфаркт, інсульт) на основі використання 
сенсору динамічного неінвазійного моніторингу, який підключено до смартфону; розроблення спеціальних насадок з метою 
використання смартфонів для мікроскопії, діагностики очних хвороб 
Розвиток цифрової медицини за трьома принциповими напрямами: розшифровування генома з метою індивідуалізації цифрової 
медицини; створення спеціалізованих соціальних мереж, віртуальних клінік з метою забезпечення партисипаторного обміну 
інформацією спеціалістами між собою та з пацієнтом, формування на цій основі нової економіки медицини; розвиток біосенсорів, 
датчиків та гаджетів з можливістю переходу на лікування не хвороби, а конкретного клієнта 

Джерело: складено автором на основі [195] 161 
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Персоналізація охорони здоров’я на основі розроблення персоналізованих засобів 

лікування відбувається за рахунок поєднаного використання діагностики, 

скринінгу, профілактики, моніторингу як перспективних напрямів альянсу 

класичної та альтернативної медицини з метою надання профілактичної, 

діагностичної або терапевтичної допомоги. Запровадження нових біотехнологій 

для покращення розуміння патогенетичного механізму захворювань покладається 

в основу призначення конкретних процедур та методів лікування, що найкращим 

чином підходять для індивідуального врахування генетичних та епігенетичних 

факторів у процесі терапевтичного впливу. Інтегральні дослідження геномів та 

кодованих ними продуктів, аналіз структури та функцій геномів як інтегрального 

функціонального масиву генів, їх регуляторних елементів та інших 

послідовностей, спрямовується на інтегральне дослідження різних аспектів 

діяльності живих систем, розшифрування механізмів життєдіяльності на рівні 

організмів, в першу чергу, на рівні клітин (табл. 3.4).  

Таблиця 3.4 
Перспективні напрями запровадження моделей ДПП у лабораторному 

сегменті “медицини 5П” 
Сегмент “М5П” Напрями наукової та практичної діяльності 

Персоналізована 
медицина 

Раннє діагностування і обрання безпечного та ефективного лікування на 
основі молекулярних методів 
Посилення інтеграції молекулярної діагностики з терапією  
Моніторинг терапії, а також прогноз перебігу захворювання на підставі 
визначення біомаркерів (на рівні генома, транскриптома, протеома, 
метаболома, інтерактомів) 
Розвиток технологій генотипування однонуклеотидних поліморфізмів; 
запровадження мікрочіпів/біочіпів; секвенування 
Розвиток провідних лабораторних методів персоналізованої медицини: 
–  ампліфікування нуклеїнових кислот; 
– ферментативні підходи; 
– аналіз електрофоретичної рухомості поліморфних ділянок ДНК; 
– методи, засновані на гібридизації нуклеїнових кислот; 
– методи аналізу пептидів; 
– хроматографічні, масс-спектрометрії, проточної цитометрії та 
нанотехнології методи дослідження мутацій, аллельного поліморфізму 

Джерело: складено автором на основі [196] 

Завдання лабораторного сегменту персоналізованої медицини полягає у 

пошуку високоспецифічних, високотехнологічних та високоінформативних 

наборів комплексних маркерів різних захворювань, які дозволяють встановлювати 
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причинно-наслідкові ланцюжки “ген – РНК – білок – метаболіт”. Біомаркери 

(перший напрям) повинні задовольняти вимогам, які висуваються до системної 

біології щодо не простого опису компонентів живих систем, але й розуміння їхніх 

взаємовідносин, способів взаємодії, переміщення, виникнення та елімінування у 

ході життєвого циклу організму. Такий підхід вимагає від біомаркерів здатності 

“візуалізувати у цілому організмі” перебіг процесів на молекулярному, клітинному 

та тканинному рівнях за збереження фізіологічної цілісності багатоклітинної 

системи (whole-body imaging, WBI). На відміну від WBI, “візуалізація на 

молекулярному рівні” (molecular imaging, MI), передбачає використання або 

привнесених ззовні репортерних агентів, які зв’язуються зі специфічними 

мішенями, або генетично кодованих міток, котрі встановлюються як прямо, так і 

непрямим чином [197].  

Метаболоміка (другий напрям) як напрям лабораторної медицини базується 

на першій версії людського метаболома – повного комплексу всіх хімічних 

сполучень, які містяться в організмі [198] – дозволяє здійснювати їхній аналіз у 

різних біологічних рідинах, неінвазійними або малоінвазійними способами (сеча, 

слина, кров), методами хроматографії, хроматомасспектрографії у фармакології, 

педіатрії, гінекології, гастроентерології, предикації захворювань. Та все ж 

головним призначенням розвитку клінічної метаболоміки залишається виявлення 

змін, характерних для ініціації та динаміки патології (метаболічний синдром, 

цукровий діабет, серцево-судинні захворювання).  

Проект “Мікробіом людини” (третій напрям) [199] ставить своїм завданням 

встановлення різниці у мікробних спільнотах здорових та хворих людей за різних 

захворювань.  

Проект “Трансскриптом” (четвертий напрям) [200] має за мету дослідження 

сукупності всіх молекул РНК, котрі синтезуються в клітинах певного типу 

(наприклад, ембріональних стволових) або окремих органів (мозок людини) в 

нормі та патології (особливо важливим є дослідження генів, які змінюють 

(зменшують) свою експресію протягом життя і визначають нейродегенеративні 

захворювання типу хвороб Паркінсона та Альцгеймера, аутизму тощо), з 
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виділенням різновидів експресії, які є причиною, на відміну від тих, які виступають 

наслідком (ефектором).  

Проект “Некодуючі РНК та мікроРНК” (п’ятий напрям) [201] пов’язується з 

дослідженнями інформаційних (матричних) РНК, котрі слугують посередниками, 

які переносять інформацію з ядра (з хромосом) до цитоплазми. МікроРНК 

відіграють дуже важливу роль в регулюванні метаболізму, а також беруть активну 

участь у розвитку нервової системи і пов’язуються з розвитком 

нейродегенаративних захворювань. Враховуючи спектр регульованих мікроРНК 

генів, очевидним стає зв’язок між порушеннями їхнього функціонування на стадії 

пухлинного процесу від виникнення пухлини до метастазування (в зв’язку з цим 

формуються напрями використання мікроРНК на стадіях ранньої діагностики, 

визначення гістотипу пухлини, стадії розвитку, потенціалу метастазування, 

прогностичного значення в термінах виживання, потенційної терапії, контролю 

ефекту терапевтичного впливу (променева та хіміотерапія) онкологічних 

захворювань; факторів кардіогенези, гіпертрофованого зростання, серцевої 

провідності, гіпертонії, захворювань судин, легеневої гіпертензії, атеросклерозу, 

серцевої недостатності у ході дослідження серцево-судинних захворювань; інших 

захворювань (синдрому Тауретта, хвороби Паркінсона, Альцгеймера, ожиріння, 

діабету другого типу, шизофренії); успадкованих захворювань (нейросенсорної 

глухоти, катаракти, розвитку та збільшення скелету, хвороби Геттінгтона, м’язових 

дистрофій та міодистрофій Дюшена і Бекера). 

Проект “Біомаркери в екзосомах” (шостий напрям) [202] відображає тренд 

щодо створення мультипараметричних лабораторних платформ (мікробіочіпи, 

секвенування тощо) та пошуку панелей найбільш інформативних для даної 

патології різновидів аналізу екзосом – везикулярних тілець цитоплазматичного 

походження, які формуються з пізніх ендосом. У результаті відбувається 

формування лікарем лабораторної медицини / біоінформатиком системно-

біологічних моделей біомаркерів (у складі білків, ліпідів, нуклеїнових кислот), 

застосування яких дозволяє здешевити і скоротити час проведення аналізів з 

використанням (мало)інвазійних методів взяття проб біологічних рідин (плазма 

крові, сеча, слина, грудне молоко). Аналіз в екзосистемах РНК може бути 
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застосовано для діагностики хвороби Паркінсона, травм головного мозку, раннього 

діагностування судинних захворювань, асимптотичного перебігу цукрового 

діабету, синдрому Шегрена, онкогенезу;  

–   предиктивну – таку, що забезпечує ефективне та безпечне застосування 

лікарняних заходів (особливо, за умови існування ризиків використання 

хіміотерапії), подолання недовершених прогнозів перебігу захворювань (розмір 

пухлини, статус вузла лімфи, статус рецептора естрогену) на основі використання 

мікро чіпів, вивчення молекулярних механізмів та перевірку дієвості різних ліків з 

виявленням показань або протипоказань на індивідуальному рівні, перевірку 

відзиву організму на різні впливи, ведення підбору анти змістовної ДНК для цілей 

генної терапії. У випадку реалізації передбачувальної технології з’являється 

можливість ідентифікувати тип пухлини, знайти кореляцію між цим субтипом та 

прогнозом перебігу захворювання, застосування тамоксифену, спасіння пацієнта 

від потенційно токсичної хіміотерапії. Мікро чіпи на основі кодуючих ДНК 

ефективно використовуються в діагностиці шизофренії, множинного склерозу, 

диференціюванні ішемічної та неішемічної кардіоміопатії, ревматоїдного артриту, 

хвороби Крона, старіння; 

–   превентивну – таку, що дозволяє перенести акцент з нозологічного (етапу 

функціонування елементів статичної системи “лікар – пацієнт” на стадії лікування 

хвороби, яка вже сталася) на донозологічний, доклінічний, безсимптомний (той, що 

передує захворюванню) етап охорони здоров’я конкретного пацієнта, який 

розглядається у якості динамічної екосистеми “медичний консультант – здоровий 

пацієнт з ендогенним мікробіомом, що вимагає спеціалізованого нагляду”. М5П 

концентрується навколо передових напрямів сучасної медичної науки і 

пов’язується з досягненнями геноміки (вивченням структури ДНК, здійсненням 

секвенування та аналізу генетичних поліморфізмів, конструюванням на цій основі 

алгоритмів ідентифікації фармакотерапевтичних “мішеней” зі створенням на їхній 

основі засобів превентивної генотерапії), протеоміки (розділ наукових досліджень, 

що пов’язується з ідентифікацією індивідуальних білків та антигенних детермінант 

(епітонів), які перебувають у їхньому складі), метаболоміки (дослідженням 

функціонального стану, відображенням сукупності всіх метаболічних шляхів 
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клітини в режимі “реального часу”), біоінформатики (розділу досліджень, які 

пов’язуються з математичним моделюванням гено- та фенотипування, створенням 

на їхній основі єдиних інформаційних баз біомоніторингу індивідуального 

здоров’я з метою реалізації принципів біопредикції та біопревенції)[202-205]. 

Метою ДПП є створення та організація функціонування реальних/віртуальних 

лабораторій для здійснення цільових досліджень генетичної схильності до 

виникнення конкретної патології, визначення з високою достовірністю рівня 

ризику виникнення патології на доклінічному етапі, контролю реакцій відповіді 

осіб з групи ризику на фармакопревентивні заходи; 

–   партисипаторну (за безпосередньої активної участі пацієнта). Мобільна 

охорона здоров’я (mHealth) передбачає активне використання смартфонів та 

інтернету з метою обміну клієнтами знаннями, уточнення діагнозу, пошуку 

ефективної терапії без необхідності звертатись до лікаря (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 
Перспективні напрями запровадження моделей ДПП у 

партисипаторному сегменті “медицини 5П” 

Сегмент “М5П” Напрями наукової та практичної діяльності 

Партисипаторна 
медицина 

Розвиток “open source” (з відкритим для покращення вихідним кодом) 
програмної платформи ResearchKit з використанням мікрофону, камери, 
сенсорного екрану, акселерометра для перевірки почерку, дрижання рук, 
голосу, темпу та хиткості поступу, рівня рухової активності, серцевого та 
дихального ритму, інтегрування з зовнішніми пристроями вимірювання 
ваги, рівня глюкози у крові, пікової швидкості видихання 

Розвиток програмних засобів попередньої діагностики Face2Gene з 
визначення паттерну характерно-усередненого зображення обличчя, яке є 
загальним для людей з одним синдромом, можливістю накладення власного 
обличчя на обличчя прототипу, аналізу теплової карти, яка демонструє 
частини обличчя, які у найбільшій мірі співпадають з репрезентативним 
зображенням конкретного синдрому зі збереженням конфіденційності за 
рахунок фіксації деіндивідуалізованої математичної моделі 
(формалізованого фенотипу) обличчя 

Розвиток високої мобільності, простоти та швидкості виконання тестів, 
низької ціни використання (MS2) гібридних систем на основі мікрофлюїдних 
(з нанообсягами рідких реактивів та мікрометровими розмірами канальців 
та реакторів) (М) платформ та смартфонів (S) діагностування захворювань 
засобами діагностики пристроями ряду “NutriPhone – PDMS-флюїдоміки – 
портативний кількісний мікрофлюїдомний прилад біохімічного аналізу” 
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Продовження табл. 3.5 

Партисипаторна 
медицина 

Розвиток мобільних пристроїв моніторингу цукрового діабету (зі здатністю 
регулювати рівень цукру у крові за рахунок точної кореляції між рівнями 
глюкози кропі та поту) з використанням клейкого нашкірного пластиру з 
датчиками, системою мікро голок для вприскування ЛС-метформіну, якщо 
концентрація цукру надмірно висока; контактних лінз з вбудованим 
сенсорним глюкометром рівня цукру у рідині сльози (з використанням 
безпровідного чіпу, мініатюрного датчика, світлодіодних сигнальних ламп)  
Розвиток мобільних технологій проведення іммуноаналізу з використанням 
спеціалізованої, а також звичайних мобільних пристроїв та офісної техніки 
з метою визначення алергенів у продуктах харчування (на базі платформи 
iTube, детекції E.coli), раку простати за біомаркером PCADM-1, міні-ІФА-
лабораторії для визначення у триплексному варіанті антитіл до вірусу ВІЛ, 
трепонема-спеціфічних для діагностики сифілісу та нетрепонемних для 
виявлення активної інфекції, діагностики малярії, туберкульозу та ВІЛ для 
смартфонів на базі платформ Android та iPhone 
Розвиток мікроскопії в діагностиці онкологічних захворювань на основі 
використання інноваційного паперового економічного мікроскопу 
“оригамі” без потреби у зовнішньому джерелі енергії, вартості витрат на 
виготовлення менше 1 долара США, здатності збільшувати об’єкт у 2000 
разів. Розвиток мікроскопії для діагностики захворювань ока, надшвидкої 
молекулярної діагностики, виявлення серповидноклітинної хвороби і 
однойменної анемії  
Розвиток ампліфікаційних технологій мобільної охорони здоров’я на основі 
використання кулькових одно ланцюгових фрагментів ДНК для виявлення 
цільової ДНК, технологій виявлення саркоми Капоші, вірусів ІДЛ та 
гепатиту С, детекції малярії зі стандартною підготовкою дослідних зразків у 
польових умовах з допомогою їхнього оброблення у польоті з 
використанням моторів безпілотних літальних апаратів (дронів) у якості 
центрифуг 
Розвиток діагностики інфекційних та паразитарних захворювань на основі 
використання компактних мобільних платформ з електрохімічною 
детекцією малярії, мікрофлюїдних пристроїв (“лабораторія на чіпі”) для 
прискореної діагностики інфекційних захворювань (вірусу герпесу, ВІЛ, 
гонореї, вірусу Західного Нілу, туберкульозу) 

Джерело: складено автором на основі [195-206] 

В точці безпосереднього перетину досягнень радикальних інноваційних 

напрямів розвитку медичної науки, що функціонує за моделлю М5П, та напрямами 

модернізації паттернів ДПП у процесі формування Р(Т)ІСЕС перебуває 

трансляційна медицина – міждисциплінарна область створення ефективних 

механізмів швидкого запровадження у клінічну практику нових методів 

діагностики, медичних препаратів та лікарських засобів, оцінювання різнорівневих 

ефектів запровадження ідей фундаментальної соціально орієнтованої науки, яка 

прирівнює життя та здоров’я людини до конгломерату молекул та хімічних 

сполучень, що взаємодіють між собою у динамічній рівновазі [207-209].  



 

 

168 

Проголошений процес переважної заміни моделі трансляційної медицини з 

“N2B” (bench-to-bedside) на “B2N” (bedside-to-bench) здійснюється в рамках 

реалізації програм розвитку НСОЗ – “Obamacare” та “Trumpcare” адміністрацій 

президентів США Б. Обами та Д. Трампа [414], грантової програми TRANSMED, 

яка реалізується спільними зусиллями університетів Хельсінкі та Единбургу, а у 

об’єднаній Європі є вагомим елементом високобюджетних соціально орієнтованих 

наукових проектів програми “Горизонт – 2020” [210] (табл. 3.6). 

Таблиця 3.6 
Бюджет наукових проектів програми “Горизонт-2020”, орієнтованих на 

розвиток ССНЕ країн ЄС протягом 2014-2020 рр. 

 
Остаточний 

розподіл  
(%) 

Розрахункова 
підсумкова сума, 

млн. євро  
Передова наука, в т. ч. 31,7 24441 

Європейська Рада наукових досліджень 17,0 13095 
Майбутні та найновіші технології 3,5 2696 
Програма імені Марії Складовської-Кюрі 8,0 6162 
Європейська дослідницька інфраструктура (в т. ч. електронна) 3,2 2448 

Соціальні проблеми, в т. ч. 38,5 29679 
Охорона здоров’я, демографічні зміни та добробут 9,7 7472 
Продовольча безпека, ресурсозберігаюче сільське та лісове 
господарство, дослідження морських, прибережних та внутрішніх 
вод і біоекономіка 

5,0 3851 

Безпечна, чиста та ефективна енергетика 7,1 5931 
Інтелектуальний, екологічно чистий та інтегрований транспорт 8,2 6339 
Зміна клімату, оточуюче середовище, ефективне використання 
ресурсів та корисні копалини 4,0 3081 

Європа у світі, що змінюється – відкрите, інклюзивне, 
інноваційне та рефлексивне суспільство 1,7 1309 

Безпечне суспільство – захист свободи і безпеки Європи та її 
громадян 2,2 1695 

Наука для суспільство та за його участі 0,6 462 
Поширення передового досвіду та розширення участі 1,1 816 
Європейський інститут інновацій та технологій (ЄІТ) 3,5 2711 
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ ЄС, у т. ч.: 100,0 77028 
СОЦІАЛЬНИЙ БЛОК 75,4 58109 

Джерело: [210] 

Успішне запровадження принципових засад М5П у процесі функціонування 

НСОЗ України вимагає суттєвої реструктуризації підходів до формування 

інноваційних екосистем різного рівня, ефективна реалізація яких є можливою лише 

за реалізації ефективного ОЕМ ДПП у соціальній сфері національної економіки.  
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3.2. Імплементація вимог розвитку постіндустріальної економіки у 
процесі удосконалення механізму державно-приватного партнерства у 
соціальній сфері регіональних інноваційних екосистем  

Подальший успішний розвиток практики ДПП у соціальному секторі 

національної економіки базується на удосконаленні його організаційно-

економічного механізму. Зміст такого удосконалення полягає у імплементації до 

складу традиційних елементів механізму – цілей та завдань використання, 

особливостей виконання функцій у процесі виконання ролі управляючої системи 

та спеціальної області управління інфраструктурою секторів надання 

індивідуальних споживчих послуг у соціальній сфері національної економіки, 

принципів, комплексу систем регулювання, методів забезпечення ефективності, 

інструментів та важелів, конкретних форм і моделей (рис. 1.10) – модернізованих 

вимог, формування яких відбувається під впливом особливостей адаптування 

інституційними акторами національної економіки реалій участі у послідовності 

формування глобальних ланцюгів вартості в умовах постіндустріальної економіки, 

як матеріальної основи функціонування соціального сектора, що відбувається 

паралельно до процесів локалізації процесів надання переважної більшості 

індивідуалізованих соціально значимих послуг в межах функціонування 

соціовітальних глокальних Р(Т)ІЕС.  

Особливої уваги заслуговує необхідність акцентування дій зацікавлених осіб 

на формуванні в рамках розгортання Р(Т)ІЕС технологічних платформ (ТП) 

розвитку соціальної сфери. Особливо це стосується систем охорони здоров’я та 

вищої освіти як найбільш сприйнятливих до інноваційних методів оновлення. 

ТП у соціальній сфері – добровільний, самофінансований та самоврядний 

ринковий комунікативний інструмент прибуткової реалізації інноваційних 

проектів, який передбачає залучення альтернативного фінансування R&D, 

максимальне орієнтування на комерціалізацію радикальних новацій та технологій, 

розвиток інноваційної інфраструктури у секторі надання громадських послуг 

суб’єктами господарювання приватної/змішаної власності за міноритарної 

державної участі.
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ТП мають складний внутрішній устрій, адже їхнім призначенням є 

розроблення комерційно перспективних результатів дослідницької діяльності 

наукомістких технологій вищих технологічних укладів. Стосовно проектів 

розвитку соціальної сфери, ТП може бути втілено у вигляді РТП у рамках 

функціонування Р(Т)ІЕС з метою формування “регіону/території конкурентних 

переваг” (рис. 3.1).  

Щодо внутрішнього устрою ТП, то взята за приклад стандартна Європейська 

самоврядна ТП, метою функціонування якої є виконання стратегічної (планово-

аналітичної), мобілізаційної (концентрація стейкхолдерів навколо погоджених 

пріоритетів), популяризаційної (PR, маркетингової та інформаційної), 

поширювальної функцій, незалежно від напряму та сегменту соціальної сфери, 

передбачає формування керівного органу за участю представників місцевих 

ОВВ(ДУ) та дослідницького товариства, робочого органу управління у складі 

Секретаріату і Групи підтримки, сектору організаційної та адміністративної 

підтримки – Форум учасників консорціуму, Група високого рівня, Спостережна 

рада. Також, до її складу входить обов’язковий перелік робочих груп з умовними 

назвами “Стратегічна програма діяльності”, “Організація”, “Навчання та тренінги”, 

“Дослідницька та мережева інфраструктура”, “Політика та інструменти”, 

“Розширення ринку”, “Наука та прикладне використання”, “Залучення та 

розширення участі стейкхолдерів”. 

Очевидно, необхідно враховувати ту обставину, що технологічні платформи 

відіграють переважно комунікативну роль, а фінансову функцію щодо реалізації її 

науково-технологічного контенту перебирають на себе різні форми організації 

ДПП. Адже, на відміну від ЄС, де до складу ТП входять різні комерційно 

мотивовані фінансові структури (фінансові програми – Eureka, Cost, ERA-Net, Risk-

Sharing Finance Facility, Joint Technology Initiative, Cooperation Specific Programmer 

[210], приватні банки, ЄІФ, ЄБРР, венчурні фонди, представники стейкхолдерів – 

недержавні організації, асоціації споживачів, інші користувачі технологій – з 

потужним фінансовим потенціалом), такого розмаїття потенційних спонсорів в 

Україні, особливо на перших стадіях формування ТП, наразі не спостерігається. 



 

 

171 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                       
 
 

 

Рис. 3.1. Механізм формування регіональної технологічної платформи розвитку Р(Т)ІЕС 
Джерело: складено автором
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Ключовими принципами створення ТП є: 
− створення платформи “знизу” (“bottom-up process”), переважно з 

ініціативи крупного бізнесу (місцевої влади) та різноманітних 

галузевих/секторальних об’єднань виробників; 

− забезпечення балансу попиту та пропозиції, наявність серед фундаторів 

платформи замовників та споживачів нової продукції і технологій; 

− інформаційна прозорість; 

− регулярне (щоквартальне) інформування учасників платформи про її 

діяльність, проведення конференцій, інформування on-line; 

− відкритість для нових учасників, у т. ч. з-за меж регіону; 

− ротація членів консультативних комітетів платформ. 

Основними видами діяльності РТП виступають: 

− розроблення галузевих стратегічних досліджень та інноваційних 

технологій, подальших планів щодо їхньої реалізації; 

− залучення приватного бізнесу до участі у Рамковій програмі ЄС 

досліджень та інновацій “Горизонт-2020” та співпраці з країнами-членами союзу; 

− розвиток можливостей мережевої співпраці з іншими європейськими ТП, 

іншими партнерами по ланцюжку вирішення міжсекторальних проблем, переходу 

до максимально відкритої моделі інновацій у рамках реалізації проектів ППП; 

− визначення можливостей для міжнародної співпраці [210]; 

− запуск крупних проектів ДПП в рамках програми “Горизонт-2020” як 

каналів зовнішнього консультування з метою програмування та реалізації програм. 

Процес формування ТП, який включає три обов’язкових стадії, які 

відповідають трьом функціям і включають перелік конкретних дій з їхньої 

реалізації, доволі детально проаналізовано та частково описано у проведених нами 

наукових дослідженнях [211-216]. 

Постійні удосконалення функціонуючих моделей ДПП, розширення 

“матриці ризиків” проектів дозволяють розширювати перелік їхніх категорій, 

уточнювати місця дислокації, у подальшому використовувати для розроблення 

деталізованих карт засобів їх запобігання, послаблення та усунення (рис. 3.2). 
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Рис. 3.2. Алгоритм обрання ефективної моделі ДПП у процесі формування інфраструктури соціальної сфери Р(Т)ІЕС 

Джерело: розроблено автором на основі доопрацювання [116] 
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Максимально придатною для практичного використання в врахуванням 

специфіки вітчизняного законодавства у сфері ДПП та нових тенденцій у 

глобалізації моделей їхнього фінансування ми вважаємо інноваційну модель 

“змішаного контракту життєвого циклу” (ЗКЖЦ), що на відміну від традиційного 

“контракту життєвого циклу” (КЖЦ) – модифікації PFI, що є аналогом до DBFO 

(Design-Build-Finance-Operate) ДПП, передбачає його використання у поєднанні з 

“мікстом структурних та інвестиційний фондів”, застосування яких є 

превалюючим у ЄС протягом програмного періоду 2014-2020 рр. (рис. 3.3).  

Згідно наших міркувань у процесі розроблення моделі ЗКЖЦ, її може бути 

визначено як контрактну форму ДПП, за якої державний партнер на конкурсній 

основі укладає з приватним партнером угоду на проектування, будівництво та 

експлуатацію об’єкту протягом всього життєвого циклу, здійснює оплату проекту 

рівними частинами лише після його введення в експлуатацію за умови підтримання 

приватним партнером об’єкту у відповідності до визначених функціональних 

вимог. Залучення інвестиційних коштів за одним з п’яти варіантів регламентується 

за аналогією до блендингу структурних та інвестиційних фондів з проектами ДПП, 

що розроблені Європейським центром експертизи [217]. 

Перевагами для ОВВ(ДУ) у випадку реалізації моделі ЗКЖЦ у соціальній 

сфері Р(Т)ІЕС є: 

− делегування процесу справляння соціально значимих функцій приватному 

капіталу;  

− мінімізація ризиків неякісного проектування;  

− уникнення ризику розриву відповідальності приватного партнера за етапи 

проектування та будівництва об’єкта інфраструктури;  

− усунення фінансових ризиків неналежної експлуатації та 

непередбачуваних майбутніх витрат на підтримання інфраструктури (рис. 3.4).  

Вигоди приватного партнера полягають у можливості отримати крупний 

контракт на життєвий цикл об’єкта інфраструктури, бути вільним у процесі вибору 

проектних та технічних рішень; фінансовій гарантії зі сторони держави у процесі 

залучення коштів приватним партнером; уникнення ризику попиту [218-221]. 
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Рис. 3.3. Інноваційна модель державно-приватного партнерства “змішаний контракт життєвого циклу” 

Джерело: складено автором
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З організаційної точки зору, необхідним є розширення переліку етапів 

реалізації проектів ДПП, які повинні передбачати: визначення інтересів сторін 

співпраці з метою обрання конкретного механізму; аналіз варіантів задоволення 

потреб проекту; попередню експертизу придатності об’єкта до реалізації, що 

передбачає обов’язкові розрахунки грошових потоків: операційної та інвестиційної 

діяльності, показників суспільної ефективності проектів; операційної, 

інвестиційної та фінансової діяльності на стадії визначення показників комерційної 

ефективності у аналогічному переліку показників; операційної та інвестиційної 

діяльності у випадку оцінювання бюджетної ефективності проекту з розрахунками 

сумарного бюджетного ефекту, дисконтованої величини з врахуванням 

коефіцієнту розподілу, індексу прибутковості бюджетних гарантій, внутрішньої 

норми бюджетної ефективності [169]; технічний, юридичний, фінансовий, 

екологічний аналіз проекту; дослідження його на ризики, прибутковість, 

доступність та цінність для споживачів; дослідження цінності співпраці для ринку; 

проведення обов’язкового тендеру; розрахунок обсягів державного фінансування 

для неприбуткових проектів; забезпечення можливості моніторингу замовником. 

 

Рис. 3.4. Загрози реалізації проектів партнерства та їхня дислокація у 
процесі складання матриці ризиків ДПП 

Джерело: складено автором 
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“Дорожні карти” на шляху усунення можливих загроз реалізації проектів 

ДПП за місцями дислокація у ході здійснення регулятивних дій ОВВ(ДУ) мають 

обов’язково передбачати перелік заходів техніко-економічного обґрунтування, 

юридичної експертизи, аудиту з трансакційного ціноутворення, формування 

системи нефінансових критеріїв для оцінювання приватних партнерів, тайм-

менеджменту, інжинірингової експертизи, антикризового менеджменту, 

управління компетенціями, операційного менеджменту, менеджменту 

надзвичайними ситуаціями, використання новітніх фінансових інструментів, 

поглибленого технічного аналізу, управління рамковими угодами, гарантування 

від непередбачуваного впливу зовнішніх ризиків та форс-мажору, управління 

постійними змінами. Комплексний характер такого підходу гарантує реалізацію 

усіх можливостей та переваг використання інноваційних моделей ДПП у 

соціальній сфері Р(Т)ІЕС, крім того, дозволяє уникнути потенційних проблем, які 

пов’язані з відзначеними у табл. 3.7 недоліками.  

Зважаючи на ту обставину, що діючий в Україні механізм регулювання ДПП 

підпадає під вплив характерних для всіх країн факторів ризику та недосягнення 

сторонами партнерства обумовлених попередніми домовленостями економічних 

інтересів, а сам процес використання організаційно-економічного механізму 

партнерства переслідує мету задоволення життєвих потреб не лише і не стільки 

сторін ДПП, які перебувають у комерційних відносинах, але усього широкого 

загалу стейкхолдерів, видається доцільним приділити підвищену увагу саме цьому 

аспекту регулювання розвитку Р(Т)ІЕС.  

Науковий підхід до залучення стейкхолдерів проектів ДПП, які 

здійснюються  з метою забезпечення соціальної складової функціонування Р(Т)ІЕС 

використовується ОВВ(ДУ)/комітетом самоврядування проекту ППП з метою 

досягнення чітко визначеного кінцевого результату.  

Залучення стейкхолдерів – груп фізичних та юридичних осіб, які 

спричиняють вплив на товари/послуги соціального характеру, пов’язану з цим 

організаційну/виробничу діяльність – здійснюється на основі реалізації комплексу 

універсальних прийомів стратегічного та оперативного регулювання процесом 

співпраці зацікавлених сторін проекту.  
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Таблиця 3.7 

Переваги та недоліки застосування інноваційних моделей ДПП у соціальній сфері Р(Т)ІСЕС 
Модель ДПП Переваги Недоліки 

Модель фінансування 
проектів розвитку 

місцевих НМА 

Налаштованість на довготривалу перспективу 
Максимізація ресурсів публічного сектора 
Залучення досвіду приватного сектора 
Всебічне сприяння інвестиціям 
Постійний контроль розвитку партнерства 
Висока ефективність закупівель 

Складність підтримки паритету у сфері контролю 
Висока вартість витрат на адміністрування та 
управління 
Низька можливість трансферу ризиків 
Складності організації комплексного обліку 

Додаткові можливості для вирішення інвестиційних проблем місцевих ОВВ(ДУ): 
− якщо рівень та специфіка ризику, період окупності, рівень прибутковості не відповідає вимогам ринку, життєздатність проекту може 
бути забезпечено альтернативними методами; 
− недостатній рівень фінансування у публічному секторі може бути забезпечено за рахунок надходження альтернативних грошових потоків 
− недоступність для фінансування за рахунок грантів може бути подолано за рахунок неприбуткового інвестування 

М
о
д

ел
ь 

P
F

I традиційна Можливість збільшувати вартість протягом “тривалості часу життя” (ТЧЖ) 
активу 
Високий рівень передбачуваності рівня витрат та тривалості партнерства  
Зосередженість на проблемі “цінність за гроші” протягом ТЧЖ активу 
Сильні стимули до реалізації 
Здатність перебувати у позабансовому статусі (off-balance sheet) 

Висока вартість контракту 
Негнучкість  
Надлишкова тривалість офіційних процедур 
закупівель 

 

з посиленим  
блоком уникнення 

ризику 

Модель інтегратора 

Прозорість розподілу ролей/відповідальності (нижчий рівень конфлікту 
інтересів) 
Підвищення рівня конкурентного тиску 
Залучення широкого кола партнерів, у т. ч. малого та середнього бізнесу 

Якщо призначення стратегічного партнера 
відбувається до проведення офіційних процедур 
закупівлі, виникає загроза недостатнього рівня 
їхньої компетентності та навичок надання послуг 
Відсутність інтегрованого “ланцюжка” поставок Нижчий рівень витрат на закупівлі за проектом 

Високий рівень гнучкості у реалізації програм 
Можливість для публічного сектора зберегти вплив на стратегічний напрям 
здійснення інвестицій 
Високий потенціал безперервного вдосконалення протягом наступних 
успішних фаз реалізації проекту 
Раннє надходження комерційних коштів від приватного партнера 

Модель локального ДПП 
у освітній сфері / 
фінансові трасти 

місцевого розвитку  

Конфлікт інтересів для стратегічного партнера 
Надто високий рівень покладання на процедури 
бенчмаркінгу процесу “цінність за гроші” 
Сильні перешкоди для можливості залучення 
альтернативних провайдерів 

Модель конкурентного 
партнерства Рівень конкурентного тиску з часом не зменшується 

Ефективний бенчмаркінг витрат на здійснення проекту 
Модель є більш вимогливою до участі публічного 
сектора 
Перекладання основних ризиків на публічний 
сектор 
Перекладання постійної відповідальності на 
публічний сектор у частині ведення переговорів та 
управління проектом ДПП 

Модель  
розширеного 
партнерства 

Низький рівень витрат на закупівлі 
Високий рівень гнучкості для задоволення вимог, які коригуються 
Відносини формуються поступово, без укладання довгострокового контакту 
Постійне підтримання високого рівня конкуренції 

Модель альянсу 
Можливість продовжувати реалізування проекту в умовах невизначеності 
Підвищення рівня кооперування та зниження рівня суперечок між партнерами 

Джерело: складено автором 1
7
8
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Додатковими аргументами на користь нагальної необхідності застосування 

комплексного наукового підходу до залучення стейкхолдерів є результати 

регулярного проведення в Україні соціологічного дослідження, що носить назву 

“Базового опитування про поінформованість щодо державно-приватного 

партнерства” [222], які свідчать про суттєві прогалини у рівні обізнаності про 

сутність та особливості такої форми співпраці як ефективної форми 

довгострокових відносин між бізнесом та урядом.  

Правильне з наукової точки зору залучення стейкхолдерів партнерства у 

соціальній сфері є необхідним з тих міркувань, що воно стосується проектів, для 

яких основним критерієм оцінювання є не лише академічна досконалість, але 

інтенсивне використання інноваційних підходів – від спільного проектування до 

поширення результатів профінансованих зацікавленими сторонами досліджень 

стосовно збереження та сталого управління екосистемними послугами (рис. 3.5). 

Реалізація вимог інноваційності у залученні стейкхолдерів проектів 

партнерства починається з етапу спільного дизайну (co-design), який передбачає: 

− мапування (mapping) – дослідження реальних можливостей залучення 

фінансуючих установ, стейкхолдерів, наукових установ; 

− розроблення “дорожньої карти” (establishment of a common roadmap) у 

відповідності до пріоритетів та проблематики соціальних програм; 

− ідентифікація переліку критеріїв оцінювання (identification of topics for 

joint calls & programmes alignment) для встановлення відповідності переліку заходів 

співпраці меті проекту партнерства, потужності соціального ефекту, дієвості 

процедур залучення зацікавлених осіб. 

Реалізація етапу співпраці (co-production) мультидисциплінарних 

стейкхолдерів включає до свого складу обов’язкові етапи: 

− вивчення та моніторингу практики фінансування (survey & monitoring of 

funded projects) з метою оцінювання соціальних наслідків реалізації проекту ДПП 

силами фахівців-консультантів; 

− оцінювання профінансованих результатів та ефектів (evaluation of funded 

project outcomes and impacts) для встановлення рівня академічної досконалості, а 

також соціальних наслідків запровадження проекту партнерства. 
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Рис. 3.5. Процес залучення стейкхолдерів до реалізації інноваційних 
проектів ДПП у соціальній сфері Р(Т)ІЕС (на прикладі сфери охорони здоров’я)  

Джерело: складено автором 
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Завершальним етапом здійснення проекту є поширення результатів його 

запровадження та просування досягнутих ефектів (dissemination of result and 

promotion of funded project impact). 

Під залученням стейкхолдерів (stakeholder’s engagement) слід розуміти 

активне залучення та організацію участі окремих осіб/груп впливу, а також тих, хто 

піддається дослідженню, до реалізації окремих аспектів проекту партнерства. 

Аргументами на користь залучення стейкхолдерів до реалізації проектів ДПП у 

соціальній сфері є: 

− підвищення рівня обізнаності про дослідницький проект; 

− підвищення рівня довіри між групами стейкхолдерів, вдосконалення 

системи робочих стосунків між ними, формування нових форм партнерських 

відносин, створення нових/розширення функціонуючих мережевих структур, 

залучення зовнішньої підтримки, забезпечення більш чіткого розуміння переваг 

дослідження; 

− стимулювання появи відчуття особистого ставлення до проекту у якості 

його “власника” для усіх груп стейкхолдерів; 

− розширення можливостей особистого розвитку для стейкхолдерів; 

− можливість приймати участь у дослідженні важливих соціальних проблем, 

обмінюватися ідеями та кращою практикою, генерувати ідеї, визначати проблеми 

та покращувати обізнаність у методах їхнього вирішення; 

− колективна участь у визначенні бажаних результатів реалізації проекту, 

формування засад цілісності вирішення потенційних проблем, обмежень або 

конфліктів інтересів стейкхолдерів у процесі врахування широкого спектру ідей та 

думок щодо його реалізації; 

− підвищення рівня прозорості процесу прийняття рішень на основі 

вивчення мотивів та точок зору стейкхолдерів, надання можливості місцевим 

ОВВ(ДУ) точніше ідентифікувати суспільні потреби, подолання бар’єрів між 

наукою, політиками та суспільством; 

− полегшення для зацікавлених сторін процесів схвалення або узгодження 

рішень, які спричиняють вплив на результати реалізації проекту; 

− отримання доступу до ресурсів або інформації; 

− створення нових/удосконалення діючих каналів зв’язку та спілкування; 
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− демократизація процесу доступу до наукових знань; 

− залучення дослідників до визначення міжгалузевих проблем та 

можливостей поширення досвіду їхнього проведення на інші області партнерства; 

− підвищення рівня релевантності, цінності та глибини досліджень, 

розширення бази та виявлення існуючих прогалин у знаннях, формулювання 

інформаційних потреб та створення можливості для більш тісного зв’язку 

досліджень з політикою та практикою; 

− покращення рівня управління ризиками реалізації проектів (табл. 3.8). 

Таблиця 3.8 

Потенційні вигоди стейкхолдерів проектів ДПП у соціальній сфері Р(Т)ІЕС 

Вигоди груп 

учасників проекту 

Рівень зацікавленості у реалізації проекту ДПП 

Інформування Консультування Залучення Співпраця 

Дослідники 

Досягнення високого статусу 

та підвищення рівня репутації 

Використання контактів для 

майбутнього залучення  

Збільшення можливостей 

поширення результатів 

Підвищення рівня 

впливовості досліджень 

Зростання рівня сприяння 

дослідженням 

Розширення 

можливостей 

доступу до джерел 

фінансування 

Вищий рівень знань 

Можливості для 

навчання 

Вища якість даних 

Більша 

кількість 

доступних 

ресурсів 

Потенційне 

розширення 

методів 

дослідницької 

діяльності 

Розширення 

тематики досліджень 

Вищий рівень 

аналітичної роботи 

Розширення 

можливостей 

здійснити цінний  

науковий внесок 

Стейкхолдери 

Можливості для навчання 

Кращий доступ до знань 

Вдосконалення процесу 

прийняття рішень 

Зростання якості соціальної 

політики 

Доступ до 

технологій вищої 

якості 

Можливості для 

бізнесу 

Зростання рівня 

включення у процес  

і залучення  

Можливості 

отримувати  

кошти за дані 

або 

використання 

об’єктів  

Можливість впливати 

на перебіг процесу 

або ініціювати 

дослідження 

Мотиви власного 

використання 

Широка спільнота 

Вищий рівень застосування 

знань в теорії та практиці 

Усунення бар’єрів між 

наукою та суспільством 

Зростання рівня 

довіри та поваги 

Доступ до 

можливостей 

Вищий рівень 

доказів та 

свідчень 

Спільна 

відповідальність та 

прийняття рішень 

Вищий рівень зв’язку 

та включення у 

партнерство 

Джерело: складено автором 

Різний рівень зацікавленості стейкхолдерів визначається в залежності від 

кінцевої мети проекту, а також рівня взаємодії. На найвищому рівні – співпраці – 

спостерігається найвищий рівень активності, коли стейкхолдери ефективно 

співпрацюють з дослідницькою групою, надають ресурси, керують напрямом 
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досліджень, визначають їхні перспективи. На найнижчому рівні відбувається 

простий обмін інформацією між дослідницькою групою та стейкхолдерами. 

Середні рівні взаємодії призначені для задоволення потреб зацікавлених сторін, з 

якими “проводяться консультації”, або які співпрацюють на засадах “залучення”. 

Особливості реалізації різних видів проектів полягають у можливості залучати 

стейкхолдерів на більше ніж один рівень. Хоча більшість дослідницьких проектів 

вимагають, щонайменше, першого рівня залучення (“інформування”), різні рівні 

співпраці застосовуються для різних проектів та ситуацій. Значна кількість 

проектів може включати усі чотири рівні взаємодії. 

Ідентифікація стейкхолдерів з метою ефективного залучення до реалізації 

проектів ДПП у соціальній сфері Р(Т)ІЕС передбачає виконання технологічних дій 

трьох послідовних етапів: чітке виокремлення реальних та потенційних груп, які 

жорстко визначають результати співпраці (за ітераціями методик “ex ante” або “ad 

hoc”) (табл. 3.9); їхнє оцінювання, аналітичне вивчення та пріоритизація в рамках 

складання квадрантів матриці “вплив-інтерес” (рис. 3.6); осягнення реальних 

мотивів діяльності. 

Таблиця 3.9 

Ідентифікація груп стейкхолдерів проектів ДПП у соціальній сфері Р(Т)ІЕС 

Стейкхолдери 

Учасники партнерських відносин 

категорії причини залучення предмет зацікавленості 

Місцеві 

ОВВ(ДУ) 
Державні політики 

Зміцнення інтерфейсу 

науки та політики, 

забезпечення актуальності 

результатів досліджень 

Можливість розроблення кращої 

політики на основі категоричних 

наукових знань. Прозорість процесу 

прийняття рішень 

Місцевий 

бізнес 
Приватний бізнес 

Здійснення технічної 

експертизи та забезпечення 

потенційного внеску 

ресурсів у проект 

Нові можливості спілкування з 

потенційними клієнтами у процесі 

залучення. Корпоративні можливості 

підвищення рівня соціальної 

відповідальності. Підвищення рівня 

ефективності  та прибутковості 

діяльності 

Громадськість 
Недержавні 

організації 

Спрощення доступу до 

даних, потенційний внесок 

ресурсів до проекту та його 

технічна експертиза  

Інтерес до використання нових даних. 

Збільшення обсягів місцевої реклами. 

Розширення можливостей для 

партнерства у майбутніх проектах 

Джерело: складено автором 
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Реальними мотивами діяльності місцевих ОВВ(ДУ) може служити зміцнення 

інтерфейсу науки та політики, забезпечення актуальності результатів досліджень, 

а предметок зацікавленості – можливість розроблення кращої політики на основі 

категоричних наукових знань, а також прозорість процесу прийняття рішень. 

Для місцевого приватного бізнесу причиною залучення може стати 

здійснення технічної експертизи та забезпечення потенційного внеску ресурсів у 

проект, а інтерес полягати у отриманні нових можливостіей спілкування з 

потенційними клієнтами у процесі залучення, розширенні корпоративних 

можливостей підвищення рівня соціальної відповідальності, ефективності та 

прибутковості. 

Громадськість, яку представляють недержавні організації, зацікавлена у 

спрощенні доступу до даних, потенційній можливості внеску ресурсів до проекту 

та його технічна експертизи. Предмет зацікавленості - інтерес до використання 

нових даних, збільшення обсягів місцевої реклами, розширення можливостей для 

партнерства у майбутніх проектах. 

Результатом ретельного позиціонування може стати розширена матриця, яка 

передбачає складання додаткових реквізитів стейкхолдерів із зазначенням рівня 

інтересу та впливу (за градуйованою шкалою), найбільш цінних для них аспектів 

проекту, заходів мотивування до розширення участі, інших коментарів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.6. Матриця позиціонування стейкхолдерів проекту ДПП у 
соціальній сфері Р(Т)ІЕС в координатах “вплив-зацікавленість” 

Джерело: розроблено автором 
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Інформування 
Мало зацікавлені в результатах здійснення, 

або такі, що спричиняють незначний вплив на 

реалізацію проекту. За умов обмеженості 

бюджету проекту повинні ретельно 

розглядатись або підбиратись, комунікації з 

ними розробляються дуже детально 

Консультування 
Мають високий інтерес, але незначний вплив 

на виконання проекту. Маргінальні, 

“важкодоступні” учасники, рівень впливу яких 

підвищується за рахунок створення союзу з 

іншими сторонами. Участь обмежується 

дозованим обсягом інформації та взаємодії 

Залучення 
Мають значний вплив, але не мають великого 

інтересу до реалізації проекту. Особливі 

зусилля щодо залучення цих стейкхолдерів 

необхідно здійснювати якнайшвидше. 

Необхідно детально інформувати та 

підтримувати регулярні контракти з метою 

уникнення серйозних проблем  

Співпраця 
Найбільш вигідні учасники проекту. Мають 

достатній обсяг інформації, дозволів та 

ресурсів для суттєвого впливу на результати 

реалізації проекту. Слід прагнути до їхнього 

повного задіяння, заручитись підтримкою, 

максимально задовольняти потреби участі у 

проекті  
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Життєвий цикл проекту ДПП у соціальній сфері Р(Т)ІЕС включає традиційні 

стадії формування та деталізації концепції партнерства, розроблення дизайну 

інноваційно-дослідницької  складової, обміну знаннями, навчання, збирання та 

аналізування масивів даних, інтерпретування результатів, розвиток каналів 

комунікування, обмін знаннями та даними, ідентифікування нової інформації або 

дослідницьких потреб. Слід також враховувати ту обставину, що роль/внесок 

стейкхолдерів суттєво відрізняється на різних стадіях реалізації проекту, а перелік 

методів залучення стейкхолдерів, необхідних для цього навичок, узгодження 

методів з окремими рівнями залучення дозволяє розробити деталізовану мапу 

взаємодії (табл. 3.10). 

Таблиця 3.10 

Мапа взаємодії стейкхолдерів на етапах проекту ДПП за моделлю ЗКЖЦ у 
соціальній сфері Р(Т)ІЕС 

Роль стейкхолдерів, сфери та рівень впливу,  

методи залучення стейкхолдерів  

Рівень інтересу 

1 2 3 4 

С
т
а
д

ії
 ж

и
т
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в
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 ц

и
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л
у
 п

р
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Підготовка  

розроблення стратегії реалізації проекту     

розроблення переліку заходів щодо реалізації проекту     

дизайн проекту     

Підготовка/  

реалізація 

організація мережі стейкхолдерів проекту     

розроблення рекомендацій     

розроблення методичних вказівок     

ревізія проекту     

Реалізація 

передбачення/моделювання     

моніторинг     

ресурсне забезпечення (обладнання, дані, фінансові 

кошти, контракти) 
    

Реалізація/ 

завершення 

навчання     

реалізація проекту     

визначення користувачів даних/одержувачів соціальних 

послуг/вигодонабувачів 
    

Після 

завершення 

зворотній зв’язок     

комунікування та поширення результатів реалізації 

проекту між стейкхолдерами 
    

ідентифікація тематики майбутніх проектів партнерства     

Примітка: рівень інтересу: 1 – інформування; 2 – консультування; 3 – залучення; 4 – 
співпраця 

Джерело: складено автором 

Найбільш придатними для використання з метою організації співпраці між 

стейкхолдерами на різних стадіях життєвого циклу проекту ДПП техніками 

виступають: 

− стадія започаткування діалогу між сторонами співпраці – “мозковий 

штурм” (брейнстормінг – метод формулювання протягом короткого часу нових та 
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креативних ідей, які не можуть бути здобуті іншим методом); метаплан, а також 

схожа на нього методика укладання діаграми Венна – метод розрізненого 

формулювання ідей членами групи з подальшим їхнім об’єднанням за ознакою 

подібності фасилітатором; техніка “каруселі”; 

−  стадія критичного аналізу попереднього досвіду реалізації проектів ДПП 

– техніка категоризації, жорсткого сортування ідей на основі заздалегідь 

встановлених критеріїв/схожості; міні-картування (концептуального 

відображення, діаграми спреїв, павутинних діаграм) з метою швидкої фіксації та 

поєднання ідей з зацікавленими сторонами; аналіз “дерева рішень” з фіксацією 

причинно-наслідкових зв’язків; SWOT-аналіз з деталізованим дослідженням 

сильних та слабких сторін, можливостей та загроз, які виникають у ході вирішення 

проблем партнерства; методика складання часового відрізку з коментарями 

учасників обговорення для вирішення питань щодо запланованого або очікуваного 

стану проекту у погодженні з зацікавленими сторонами співпраці;  

− стадія прийняття рішень щодо обмеження переліку прийомів здійснення 

партнерства – голосування; ранжування – упорядкування ідей за ступенем їхньої 

важливості для проекту; пріоритизація; мультикритеріальне оцінювання 

конкуруючих пріоритетів;  

− стадія інтегрування нових отриманих результатів – креативні методики. 

Ініціаторами проектів ДПП у соціальній сфері Р(Т)ІЕС може бути взято на 

озброєння значну кількість інших методів залучення стейкхолдерів, до яких 

відносяться методи: прямого просування/проактивних інтеракцій; фіксування та 

оцінювання участі стейкхолдерів у процесі реалізації проекту ДПП; інструменти 

поширення відомостей про виконання проекту та використання результатів його 

реалізації; фіксації згенерованих у процесі реалізації проекту продуктів/послуг.  

Важливим моментом у організації співпраці стейкхолдерів проектів ДПП у 

соціальній сфері Р(Т)ІЕС є ефективне використання інструментарію запобігання 

потенційним конфліктам сторін. Чітка типізація їхніх різновидів, знання про рівень 

відданості окремих стейкхолдерів цілям проекту дозволяє скласти матрицю 

категорій сторін проекту з точки зору потенційної участі у прямих, прихованих, 

латентних, чітко визначених та розмитих, когнітивних, об’єктивних (інтересів), 

нормативних, зв’язків, суб’єктивних, позапроектних, структурних конфліктах. 
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Різні за ознаками ставлення до використання результатів проекту (подібні або 

відмінні), ступенем відданості цілям проекту (з високим/низьким рівнем), 

критичним/некритичним впливом на успіх його здійснення, стейкхолдери 

вимагатимуть реалізації індивідуальних підходів у ситуаціях появи конфліктів 

інтересів. 

У якості найбільш очікуваних різновидів динамічних конфліктів між 

стейкхолдерами проектів ДПП у ССНЕ, у відповідності до залучених у процесі 

виконання дослідження соціологічних підходів, нами диференційовано 

особливості прояву особистісних (інтраперсональних), міжособистісних (між 

окремими стейкхолдерами), внутрішніх групових (в рамках обмеженої групи 

стейкхолдерів), внутрішніх організаційних, міжгрупових колізій, які можуть 

носити відкритий, прихований або латентний характер. Рівень чіткості визначення 

причин суперечностей між стейкхолдерами пов’язується нами з головними 

причинами їхнього виникнення:  

– когнітивними, які спричиняються різними оцінками даних або фактів 

перебігу конкретного проекту ДПП, результатом чого є висока вірогідність появи 

висновків сторін співпраці, які радикально розбігаються. Вирішення таких 

конфліктів здійснюється шляхом додаткового роз’яснення положень проектів, 

змістовного дослідження конфліктних ситуацій з перспективою досягнення 

сторонами узгоджених позицій подальшої співпраці; 

– конфлікт цілей (інтересів) у випадку відсутності консенсусу у питаннях 

розподілу вигод, ресурсів, їхнього перерозподілу, а також фінансування витрат. 

Методом вирішення є використання інструментарію проведення переговорів та 

посередницьких методів управління природними ресурсами; 

– нормативні конфлікти у процесі реалізації проектів ДПП у соціальній 

сфері з причини розбіжностей у поглядах на життєві цінності, припустимі моделі 

поведінки та їхні граничні норми. Основними причинами конфліктів є етичні або 

моральні норми, які не підлягають обговоренню (маються на увазі за 

замовчуванням). Методами запобігання виникненню конфліктів є засоби 

формування соціального капіталу, інновативного соціального інвестування;  

– конфлікт зв’язків (стосунків) зумовлюється особистісними 

характеристиками або поведінкою стейкхолдерів. Вирішення конфлікту видається 
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можливим за арбітражного посередництва третьої сторони; 

– антагоністичні конфлікти цілей, потреб або інтересів, за якого одна 

сторона вважає, що їхні цілі, потреби, інтереси суперечать тим, які мають інші 

сторони співпраці; 

– процесні конфлікти з використанням стейкхолдерами різних підходів до 

вирішення однієї і тієї ж проблеми; 

– структурні конфлікти мають за першопричину неантагоністичні 

відмінності щодо застосування культурних, соціальних, правових або економічних 

механізмів партнерської співпраці, а також соціальне позиціонування 

стейкхолдерів. 

Таким чином, дієва модернізація розвитку проектів ДПП в Україні, яка 

пов’язується з удосконаленням ОЕМ ДПП у соціальній сфері з врахуванням 

передового досвіду його реформування у зарубіжних країнах, базується на 

наступних засадах:  

− уточнення сутнісних характеристик проектів партнерства з урахуванням 

усіх особливостей функціонування національної економіки;  

− раціоналізація національних моделей розвитку ДПП;  

− оновлення переліку цілей реалізації політики ДПП;  

− розширення переліку КВЕД, на які поширюється практика угод про 

співпрацю;  

− розширення переліку різновидів юридичного оформлення угод;  

− перегляд підходів до розширення переліку суб’єктів господарювання, що 

можуть виступати з ініціативою про укладання угод про партнерство;  

− розширення та уточнення змісту окремих стадій реалізації ДПП; 

−  удосконалення чинного законодавства з питань регулювання ДПП;  

− розширення повноважень сторін участі в угодах;  

− удосконалення засобів та прийомів управління ризиками здійснення ДПП;  

− розробка дієвого механізму гарантування повернення інвестованих коштів 

учасників угод про співпрацю ОВВ(ДУ) та приватного бізнесу;  

− організація постійного моніторингу проектів ДПП;  

− розробка механізму реалізації “незатребуваних проектів” співпраці у 

соціальній сфері. 
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3.3. Система показників бенчмаркінгу формування фінансової бази та 
моніторингу рівня ефективності використання інноваційних моделей 
державно-приватного партнерства у соціальній сфері національної економіки 

Якісні зрушення у соціальній сфері життя суспільства постіндустріальної 

економіки знань, драйвером яких є стабільне зростання обсягів партнерських 

відносин між ОВВ(ДУ) та стейкхолдерами різнорівневих інноваційних екосистем, 

є неможливими без суттєвої активізації об’єктивних та суб’єктивних факторів 

нарощування обсягів внутрішнього фонду фінансування ССНЕ.  

Однією з важливих процедур розроблення стратегічної політики поширення 

практики застосовування ДПП, перспективи їхнього перетворення у проекти ППП, 

є прогнозні розрахунки матеріальної основи формування їх динаміки та структури. 

Наразі відсутні методики проведення таких розрахунків, хоча з недавнього часу 

фахівці почали звертати увагу на необхідність відповідних зусиль щодо 

формування субрахунків СНР [223]. Змістом  укладання субрахунків повинно стати 

узагальнення інформації про обсяги громадського обслуговування зобов’язань, 

прийнятих на себе приватним оператором, щодо концесії (контрактного 

забезпечення інфраструктурних послуг від імені суб’єкта державного сектора) 

незалежно від ідентичності сторони, котра їх надає. Вже розроблені та частково 

апробовані у Великій Британії розрахунки стосуються наступних загальних 

принципів визнання та вимірювання відповідних прав учасників концесійних 

моделей ДПП: порядок прав операторів стосовно інфраструктури; визнання та 

вимірювання винагороди за угодою; послуги з будівництва та удосконалення; 

послуги з управління; витрати за запозиченнями; порядок наступного обліку 

фінансового активу та нематеріального активу; об’єкти, які надано оператору 

постачальником концесії. Зрозуміло, що такі розрахунки забезпечують лише 

послідуючий, статистичний  облік обсягів партнерських відносин, в силу чого 

носять підпорядкований характер, тому лише зі значними застереженнями можуть 

покладатись у основу стратегічних розрахунків перспектив розгортання ДПП на 

рівні національної економіки. 
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Стратегію формування матеріальної основи реалізації проектів ДПП у 

соціальній сфері (частини внутрішнього фонду фінансування публічно-приватного 

партнерства за рахунок поточних доходів ДГ та НКОДГ (див. табл. 1.4)) може бути 

засновано на розрахунках обсягів фактичного кінцевого споживання населення у 

складі ВВП (ВНП) країни [74; 75], з наступним розробленням заходів активізації 

їхнього використання з метою реалізації проектів партнерства на регіональному 

рівні національної економіки.  

Бенчмаркінг кількісних пропорцій процесу базується на наведених нижче 

співвідношеннях. 

Обсяг випуску товарів та послуг у основних цінах як матеріальної бази 

функціонування ССНЕ на стадії складання макроекономічного рахунку 

виробництва може бути розраховано як різницю між сумою ВВП та проміжного 

споживання та чистими податками на продукти: 

ВПоц = ВВП + ПС – ППч                                            (3.1) 

де ВПоц – внутрішній випуск товарів та послуг у основних цінах; 

ППч – чисті податки на продукти (валові податки мінус субсидії); 

ПС – проміжне споживання [224-226]. 

Альтернативно, виокремлення доходів, які може бути використано з метою 

реалізації проектів ДПП у соціальній сфері, полягає у коригуванні ВВП на стадії 

формування макрорахунку утворення доходу: 

ОПНПДППСС
УТВ

 + ЧПЗДДППСС
УТВ

 = ВВПДППСС
УТВ

 = ВВП – (ПВч + ІПВч) – СОК,    (3.2) 
 

де ОПНПДППСС
УТВ

 – оплата праці найманих працівників на стадії утворення 

доходів; 

ЧПЗДДППСС
УТВ

 – чистий прибуток, змішаний доход на стадії утворення доходів; 

ВВПДППСС
УТВ

 – матеріальна база здійснення проектів ДПП на стадії формування 

макрорахунку утворення доходу; 

ЧПві – чисті податки на виробництво та імпорт; 

ПВч – чисті податки на виробництво та імпорт; 

ІПВч – чисті інші податки, що пов’язані з виробництвом; 

СОК – споживання основного капіталу. 
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На стадії використання доходу, у процесі складання макроекономічного 

рахунку розподілу первинного доходу, ВВПДППСС
УТВ

 трансформується у ВНДДППСС
ПЕРВ

 

(валове сальдо первинних доходів з точки зору інституційних секторів економіки, 

яке розглядається у якості матеріальної бази реалізації проектів ДПП у соціальній 

сфері) [227], згідно співвідношення: 

ВНДДППСС
ПЕРВ

 = ВВПДППСС
УТВ

 + -ОПНППЕРВ
РОЗП −	ОПНПДППСС

УТВ 0 +	(ДВодерж −	ДВсплач) + -ЧПві
перв

−	ЧПві
утв
0 

= ОПНПДППСС
РОЗП

+ ЧПЗДДППСС
УТВ

 +	(ДВодерж −	ДВсплач) + -ЧПві
перв

−	ЧПві
утв
0			(3.3) 

де ОПНПДППСС
РОЗП

 – оплата праці найманих працівників, що коригується на стадії 

розподілу первинного доходу; 

(ДВодерж −	ДВсплач) – сальдо доходів від власності, одержаних від інших 

країн та сплачених іншим країнам на стадії розподілу первинного доходу та його 

формування; 

-ЧПві
перв

−	ЧПві
утв
0 – чисті податки на виробництво та імпорт, що 

справляються на стадіях розподілу первинного доходу та його формування. 

На стадії вторинного розподілу отриманого доходу відбувається формування 

його валової наявної величини (ВНДДППСС
ВТОР

), яка розглядається у якості матеріальної 

бази реалізації проектів ДПП у соціальній сфері і розраховується за залежністю: 

ВНДДППСС
ВТОР

 = ВНДДППСС
ПЕРВ +	-ППодерж

дох
−	ППсплач

дох
0 + -ПТодерж

інш −	ПТсплач
інш 0 +

																																																														-СДодерж
інш −	СДсплач

інш 0,																																																	(3.4) 

де (ППодерж
дох

−	ППсплач
дох

) – сальдо поточних податків на доходи, що одержані 

від інших країн та сплачені їм; 

(ПТодерж
інш −	ПТсплач

інш ) – сальдо інших поточних трансфертів, що одержані від 

інших країн та сплачені їм; 

-СДодерж
інш −	СДсплач

інш 0 – сальдо соціальних допомог, крім допомог в натурі, що 

одержані від інших країн та сплачені їм [228]. 

На стадії формування кінцевих споживчих витрат, частину яких 

безпосередньо може бути спрямовано на реалізацію проектів ДПП у соціальній 

сфері, відбувається коригування попереднього агрегату. При цьому враховується 
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величина валового заощадження, що прирівнюється до зміни чистої вартості 

активів ДГ у НПФ: 

СВкінц
інд

+	СВкінц
кол = 	ВНДДППСС

ВИКОР = ВНДДППСС
ВТОР − -АДГНПФ

рес
−	АДГНПФ

вик 0 − ЧЗ,					(3.5) 

де (СВкінц
інд

+ 	СВкінц
кол ) – сумарні кінцеві споживчі витрати акторів 

інституціональних секторів; 

(АДГНПФ
рес

−	АДГНПФ
вик ) – сальдо коригувань на розмір зміни вартості активів 

ДГ у НПФ, різниця між ресурсами та обсягом використання; 

ЧЗ – чисте заощадження [229]. 

Альтернативно, як сукупність витрат, ВВП на стадії кінцевого використання 

розкладається на чотири доданки, звідси: 

ОСВ + ДЗ = ВВП – ВІ – ЧЕ,                                       (3.6) 

де ОСВ – особисті споживчі витрати, у тому числі на реалізацію проектів 

ДПП у соціальній сфері; 

ДЗ – державні закупівлі товарів та послуг, у тому числі у процесі реалізації 

проектів ДПП;  

ВІ – валові інвестиції (інвестиційні витрати бізнесу – валове нагромадження 

основного капіталу, зміна запасів матеріальних обігових коштів, чисте придбання 

цінностей); 

ЧЕ – чистий експорт (експорт мінус імпорт) [230-232]. 

Сукупність елементів ВВП, як суми кінцевих витрат, може бути деталізовано 

та агреговано за іншими ознаками: 

КСПДГ + КСПНКОДГ + ЗДУінд  + ЗДУкол = ВВП – ВІ – ЧЕ,              (3.7) 

де КСПДГ – кінцеві споживчі витрати домашніх господарств, як потенційні 

витрати на соціальні проекти ДПП у публічній сфері національної економіки; 

КСПНКОДГ – кінцеві споживчі витрати НКОДГ, як потенційні витрати на 

соціальні проекти ДПП у публічній сфері національної економіки; 

ЗДУінд – витрати на індивідуальне кінцеве споживання сектору ЗДУ; 

ЗДУкол – витрати на колективне невиробниче споживання сектору ЗДУ.
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Довідкково, якщо валові інвестиції (ВІ) представити у вигляді суми 

споживання основного капіталу, амортизації (СОК=А) [232] і чистих інвестицій 

(ЧІ) (суми чистого нагромадження основного капіталу (ЧНОК), зміни запасів 

матеріальних оборотних коштів (ЗЗМОК), чистого придбання цінностей (ЧПЦ)), 

отримаємо залежність: 

ВІ = А + ЧІ = СОК + ЧНОК + ЗЗМОК + ЧПЦ.                 (3.8) 

У ході проведенні розрахунків використовуються лише дані про формування 

рахунку капіталу, тобто, ігнорується коригування на участь у його формуванні 

обсягів чистого придбання невироблених нефінансових активів і чистого 

кредитування (запозичення). 

Отже, чистий внутрішній продукт (ЧВП) на стадії формування макрорахунку 

виробництва, може бути представлено: 

                   ЧВП = ВВП – А,                                                    (3.9) 

тобто, ресурси реалізації проектів ДПП у соціальній сфері:  

ОСВ + ДЗ = ЧВП – ЧІ – ЧЕ,                                      (3.10) 

де ЧІ – чисті інвестиції (чисті інвестиційні витрати бізнесу – чисте 

нагромадження основного капіталу, зміна запасів матеріальних обігових коштів, 

чисте придбання цінностей). 

Чистий національний доход, що формується на стадії розподілу первинного 

доходу, розраховується аналогічно: 

                   ЧНД = ВНД – А.                                                  (3.11) 

Чистий наявний доход, що формується на стадії вторинного розподілу 

отриманого доходу, розраховується за відношенням: 

ЧДнаяв
форм

= 	ВДнаяв
форм

− 	А.																																																				(3.12) 

За цією ж логікою, ВНД (ВДВ) з точки зору послідовності формування 

коштів, які потенційно можуть використовуватись з метою реалізації проектів ДПП 

у соціальній сфері, це:  
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а) частина ВВП, зменшена на величину витрат та платежів, що не пов’язані з 

виплатою доходів,  

ВНД = ВВП – (А + НПБ),                                      (3.13) 

де НПБ – непрямі податки на бізнес, 

б) зменшена на величину непрямих податків на бізнес частина ЧНП,  

ВНД = ЧВП – НПБ,                                         (3.14) 

в) зменшена на величину чистих податків на продукти (сальдо первинного 

доходу, що отриманий від нерезидентів) величина ВВП 

ВНД = ВВП – ППч.                                              (3.15) 

З точки зору інституційних секторів економіки, серед яких вирізняються 

НФК, ФК, ЗДУ, ДГ та НКОДГ, на стадії виробництва формується валова додана 

вартість (ВДВ), яку може бути збалансовано за залежністю: 

(ВПоц + ППч – ПС) – (А + НПБ) = ВДВнфк + ВДВфк + ВДВзду + ВДВдг + ВДВнкодг – Пфп, (3.16) 

де ВДВнфк, ВДВфк, ВДВзду, ВДВдг, ВДВнкодг – валова додана вартість, що 

створена у відповідних інституційних секторах економіки [228]; 

Пфп – послуги фінансових посередників. 

На стадії утворення доходів інституційних секторів, ВДВ кожного i-го 

інституційного сектору дорівнює сумі оплати праці найманих працівників, чистих 

податків, що пов’язані з виробництвом, валового прибутку, змішаного доходу: 

ВДВi = ОПНПi + ЧПВi+ ВПЗДi.                                       (3.17) 

Аналогічним чином деталізується валове сальдо первинних доходів у процесі 

розподілу первинного доходу, тобто відбувається коригування ВДВ з врахуванням 

фактичних розмірів оплати праці, чистих податків на виробництво та імпорт, 

сальдо доходів від власності, що розраховується для кожного інституційного 

сектору. На цій же стадії елімінується вплив оплати послуг фінансових 

посередників. 

ВНД – сума сальдо первинного доходу інституційних одиниць-резидентів з 

урахуванням первинного доходу, який одержано від іншого світу. 

Тобто,  
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ВНДперв = ОПНПсрпд + ВПЗД + ЧПві + 	ЧДвласн. + Копфп,               (3.18) 

де ОПНПсрпд	– оплата праці найманих працівників на стадії розподілу 

первинного доходу; 

ВПЗД – валовий прибуток, змішаний доход інституційних секторів 

економіки; 

ЧПві −	чисті податки на виробництво та імпорт; 

ЧДвласн. −	чистий дохід від власності; 

Копфп −	коригування на суму оплати послуг фінансових посередників. 

Аналогічно деталізується валовий наявний доход для стадії вторинного 

розподілу доходів інституційних секторів. Особливістю складання рахунків 

інституційних секторів є коригування наявного доходу з врахуванням 

перерозподілу доходів між секторами в натурі, на підставі чого використанню 

підлягає не наявний дохід, а його збільшена, на розмір соціальних трансфертів у 

натурі, скоригована величина.  

У підсумку формується сукупність усіх видів доходів інституційних 

одиниць. Особливістю стадії проведення підрахунків є те, що, на відміну від 

зведеного національного рахунку використання наявного доходу, при складанні 

рахунку використання скоригованого наявного доходу інституційних секторів 

економіки не приймаються до уваги зміни чистої вартості активів ДГ у НПФ. Таким 

чином, НД – доход, який створюється (виробляється) всіма власниками ресурсів, 

складає основу, ресурс для фактичного кінцевого споживання населення, як 

матеріальної бази розширення сфери застосування ДПП, що підлягає коригуванню. 

Відкоригованим ресурсом фактичного кінцевого споживання населення 

(ФКСΣ), яке передбачає можливість часткового використання коштів на участь у 

реалізації соціальних проектів ДПП, є сукупність скоригованих наявних грошових 

доходів (сума колективного фактичного кінцевого споживання сектору ЗДУ і 

індивідуального фактичного кінцевого споживання ДГ) (табл. 3.11). Розрахунки 

дають змогу визначити не лише розміри, але й конкретні позиції, назви окремих 

видів джерел коштів проектів ДПП у соціальній сфері.  



 

 

196 

Таблиця 3.11  

Послідовність розрахунку коштів ФКС як ресурсу фінансування проектів 
ДПП у соціальній сфері національної економіки України, млн. грн. 

Стаття рахунку  

інституційних одиниць 
Рік 

Інституційна одиниця 
ОПФП Разом 

НФК ФК СЗДУ ДГ НКОДГ 

Стадія утворення доходу 

Валова додана 

вартість 

2009 497127 65907 139314 140878 4104 -50849 796481 

2016 1218322 63400 281627 450146 9733  2023228 

Стадія розподілу первинного доходу 

Валовий прибуток, 

змішаний дохід 

2009 208296 41759 14857 131567 1046 -50849 346676 

2016 654761 30840 34558 420461 1574  1142194 

Оплата праці 

найманих працівників 

2009    477953   477953 

2016    1044883   1044883 

Чисті податки на 

виробництво та імпорт 

2009   115329    115329 

2016   369344    369344 

Сальдо доходів від 

власності 

2009 -116311 68515 5317 -3177 4  -45652 

2016 -190471 34446 -37620 59888 406  -133351 

Коригування по 

ОПФП 

2009  -50849    50849 0 

2016        

ВНД (валове сальдо 

первинних доходів) 

2009 91985 59425 135503 606343 1050  894306 

2016 464290 65286 366282 1525232 1980  2423070 

Стадія вторинного розподілу доходів 

С
а
л
ь
д

о
 

Поточні податки 

на доходи, майно 

2009 -26362 -3201 76470 -45368   1539 

2016 -58201 -3231 205017 -146930   -3345 

Внески на 

соцстрахування 

2009 5133 382 118906 -124449 28  0 

2016 7559 278 140322 -148522 363  0 

Соцдопомога, без 

наданої в натурі 

2009 -7566 -279 -196242 204101 -28  -14 

2016 -11028 -305 -325963 337614 -363  -45 

Інші поточні 

трансферти 

2009 -6291 621 4803 23095 6513  28741 

2016 -12152 -40160 74030 56988 17387  96093 

Валовий наявний 

доход 

2009 56899 56948 139440 663722 7563  924572 

2016 390468 21868 459688 1624382 19367  2515773 

Перерозподіл доходу в натурі 

Сальдо соціальних 

трансфертів в натурі 

2009   -120213 127292 -7079  0 

2016   -251661 270560 -18899  0 

Валовий скоригований 

наявний доход 

2009 56899 56948 19227 791014 484  924572 

2016 390468 21868 208027 1894942 468  2515773 

Використання (скоригованого) наявного доходу 

Валові заощадження 
2009 -56899 -56753 44574 -82184 -484  -151746 

2016 -390468 -21709 -15961 -54839 -468  -483445 

Зміна чистої вартості 

активів ДГ у НПФ 

2009  -195  195   0 

2016  -159  159    

Фактичне кінцеве 

споживання 

2009   63801 709025   772826 

2016   192066 1840262   2032328 

Примітки: ОПФП – оплата послуг фінансових посередників 

Джерело: розраховано автором на основі [189; 234] 

Виокремлення джерел формування коштів ФКС, як ресурсного джерела 

фінансування проектів ДПП у ССНЕ, здійснюється за наступним алгоритмом: 
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а) викреслюються стовпці – всі інституційні одиниці, значення фактичного 

кінцевого споживання для яких у останньому рядку таблиці дорівнює нулю (в 

нашому випадку, це НФК, ФК, НКООДГ); 

б) з комірок, які залишились не викресленими, вибираються лише ті, які 

мають позитивне значення. 

Повертаючись до стадії утворення доходу зазначимо, що балансування 

рахунків на цій стадії технічно не відбувається.  

Логічний висновок полягає у тому, що основою для формування ресурсу 

фінансування соціальних проектів ДПП у складі коштів фактичного кінцевого 

споживання є не ВНД, а його скоригована величина: 

ВНДскориг = ВНДсрпд + ВРДс,                                         (3.19) 

де ВНДсрпд – валовий національний доход, що розрахований на стадії 

розподілу первинних доходів; 

ВРДс – сальдо вторинного розподілу доходів. 

З іншої сторони, у підсумку реалізації описаного алгоритму, сума усіх 

отриманих комірок з позитивним числовим значенням дає змогу вичленити всі 

потенційні джерела, що складають ресурс фінансування проектів ДПП у складі 

коштів фактичного кінцевого споживання. 

На першій стадії подальшого розрахунку, з врахуванням перспектив 

майбутніх трансформації рахунків секторів ФК, НФК, НКОДГ, здійснюється 

розподіл частини ВНДсрпд
S

 на: 

- кошти ВНД, що перебувають у розпорядженні сектору ЗДУ (ВНДсзду); 

- кошти ВНД, що перебувають у розпорядженні ДГ (ВНДдг). 

																					ВНДсрпд
S

 = ВНДсзду
српд

+	ВНДдг
српд

= VВПсзду +	ЧПві
спож + ПДсзду

вфа
+ Рсзду +	Пнкп

сзду
W +

																																													VЗДдг + ОПНПсрпд +	ПДдг
вфа

+ РдгW,                                                                                   (3.20) 

де ВПсзду − валовий прибуток установ та організацій СЗДУ; 

ЧПві
спож

 – чисті податки на виробництво та імпорт, що отримані СЗДУ, які 

спрямовуються на фактичне кінцеве споживання; 

ПДвфаYПДсзду
вфа

+ ПДдг
вфа
Z	– проценти, дивіденди та аналогічні доходи 

(вилучення доходів квазікорпорацій, реінвестований (нерозподілений) доход 
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підприємств прямого іноземного інвестування, доход від власності, що належить 

власникам страхових полісів), які одержують власники фінансових активів (за 

виключенням орендної плати за користування виробленими активами – будівлями, 

спорудами, машинами та обладнанням – класифікується як оплата послуг при 

розрахунку кінцевого споживання), які одержують власники фінансових активів; 

Р (Рсзду
вфа

+ Рдг
вфа

) – рентні доходи власників землі, надр та інших матеріальних 

невироблених активів від здачі їх в оренду іншим інституційним одиницям (за 

винятком плати за нематеріальні невироблені активи (патенти, ліцензії, ноу-хау 

тощо), що відображаються в рахунку інших змін в обсязі активів); 

Пнкп
сзду

 – прибуток некорпоративних підприємств СЗДУ, що належать державі; 

ЗДдг – змішаний дохід домашніх господарств; 

ОПНПсрпд(ЧПін
спож + ОПНПсуд) −	розмір оплати праці найманих працівників, 

що розраховується на стадії розподілу первинного доходу інституційних секторів; 

ЧПін
спож

– чисті інші податки, що пов’язані з виробництвом, які 

використовуються на фактичне кінцеве споживання; 

ОПНПсуд – розмір оплати праці найманих працівників, що формується на 

стадії утворення доходу (заробітна плата з фактичними та умовно обчисленими 

внесками наймачів на соціальне страхування). 

Валовий прибуток установ та організацій ЗДУ (на стадії розрахунку ВВП за 

доходами) отримується в результаті процесу виробництва, до включення процентів 

або інших доходів від власності, які належать до виплати по фінансових або інших 

матеріальних невироблених активах, необхідних для здійснення виробництва 

[224]. 

Змішаний дохід формується на некорпоративних підприємствах (у секторі 

ДГ), де його члени можуть здійснювати неоплачувані трудові витрати, до складу 

яких входять винагороди за роботу і котрі неможливо відокремити від доходу 

(прибутку) власника або підприємця [224].  

Доходи від власності (D.4) – первинні доходи, які одержують власники 

фінансових активів і матеріальних невироблених активів (землі, запасів корисних 

копалин тощо) від надання їх у користування іншим інституційним одиницям [226].  
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На другій стадії розрахунку здійснюється коригування ВНД з врахуванням 

операцій вторинного розподілу (перерозподілу) доходів. При цьому розрахунок 

валового наявного доходу здійснюється окремо для сектору ЗДУ та ДГ: 

ВНДсзду = 	ВНДсзду
српд

 + (ППсзду
отр

	+ ССсзду
отр

 – СДсзду
спл +	ПТсзду

інш
),             (3.21) 

ВНДдг = 	ВНДдг
српд

+	(СДдг
грош

+	ПТдг
інш − 	ППдг

спл	– ССдг
отр
	),             (3.22) 

де ППсзду
отр

, ППдг
спл −	поточні податки на доходи, майно, що отримані сектором 

ЗДУ та сплачені ДГ; 

ССсзду
отр

, ССдг
спл

 − внески на соціальне страхування, що отримані сектором ЗДУ 

та сплачені ДГ; 

СДдг
отр
, СДсзду

спл − соціальні допомоги, крім допомог в натурі, що отримані 

сектором ДГ та сплачені сектором ЗДУ; 

ПТсзду
інш , ПТдг

інш	– інші поточні трансферти, що отримані секторами ЗДУ та ДГ. 

ВНДсзду = 	ВНДсзду
српд

 + (ППсзду
дох

	+ ССсзду
отр

 – СДсзду
грош

+	ПТсзду
інш

). 

ВНДдг = 	ВНДдг
српд

+	(СДдг
грош

+	ПТдг
інш − 	ППдг

дох
	– ССдг

спл	). 

На третій стадії розраховується скоригований валовий наявний доход з 

врахуванням операцій перерозподілу доходу в натурі. Як і на попередній стадії, це 

доцільно робити окремо для сектору ЗДУ та ДГ: 

ВНДсзду
скор

= 	ВНДсзду – СТперед
натур

,                                      (3.23) 

ВНДдг
скор

= 	ВНДдг +	СТотр
натур

+	ЧВАдг
НПФ

,                           (3.24) 

де СТперед
натур

, СТотр
натур

− соціальні трансферти в натурі, що використані сектором 

ЗДУ та отримані сектором ДГ; 

ЧВАдг
НПФ

 − чиста вартість активів ДГ у недержавних пенсійних фондах. 

На останній стадії визначаються ресурси кінцевих споживчих витрат, а також 

фактичне кінцеве споживання, що здійснюється у секторах ЗДУ (колективне) та ДГ 

(індивідуальне) після здійснення операцій валових заощаджень: 



 

 

200 

КСВсзду
рес

= 	ВНДсзду – ВЗсзду,                                            (3.25) 

КСВдг
рес

= 	ВНДдг – ВЗдг,                                               (3.26) 

ФКСсзду
кол = 	ВНДсзду

скор
 – ВЗсзду,                                            (3.27) 

ФКСдг
індив

= 	ВНДдг
скор

−	ВЗдг,                                             (3.28) 

де ВЗсзду, ВЗдг – валове заощадження у відповідних інституційних секторах. 

Таким чином, остаточно матимемо обсяги фактичного кінцевого споживання 

як потенційної бази формування коштів внутрішнього фонду фінансування ССНЕ: 

ФКСΣ = ФКСсзду
кол + ФКСдг

індив
= 		 (ВНДсзду

скор
+	ВНДдг

скор
) – (ЧЗS + СОКS), (3.29) 

де ЧЗS – чисте заощадження у секторах ЗДУ та ДГ; 

СОКS – споживання основного капіталу у аналогічних секторах. 

Розрахунки зведемо в табл. 3. 12. Об’єкт бенчмаркінгу процесу створення 

кінцевих доходів, які покладаються в основу формування коштів внутрішнього 

фонду фінансування проектів ДПП, представимо наступним чином. Виготовлений 

продукт реалізується та набуває форми грошової виручки.  

З моменту реалізації починається паралельний рух: 

а) перенесеної вартості, що належить виробництву і не може служити 

джерелом доходу, отже, фінансування проектів ДПП у соціальній сфері; 

а) рух новоствореної вартості у речовій формі, що відображається у 

зведеному матеріальному балансі та балансі обороту національної економіки; 

б) рух новоствореної вартості у формі грошових коштів, що отримані від 

реалізації, який знаходить відображення у зведеному фінансовому балансі 

держави. 

У якості потенційного джерела формування коштів внутрішнього фонду 

фінансування соціальної сфери національної економіки процедурам бенчмаркінгу 

підлягають саме останні.
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Таблиця 3.12 

Внесок окремих видів доходів у КСВ та ФКС у процесі формування джерел 
коштів фінансування ДПП у ССНЕ України 

Стадія  

розрахунків 

Елемент коштів, що спрямовуються 

на фактичне кінцеве споживання 

Період (рік), млн. грн. 

2009 2016 

% абсолютне % абсолютне 

Формування кінцевих споживчих витрат 

Перша 

ВПсзду 1,94 14857 1,72 34558 

ЧПві
спож

 15,06 115329 18,35 369344 

ПДсзду
вфа

	+	Рсзду + Пнкп
сзду

+ ПДдг
вфа

+ Рдг 0,28 2140 1,11 22268 

ЗДдг 17,19 131567 20,88 420461 

ОПНПсрпд 62,43 477953 51,90 1044883 

Валове сальдо первинних доходів ВНД
српд

 96,90 741846 93,95 1891514 

Друга 

ППсзду
дох

	+	ППдг
дох

 36,65 280571 2,89 58087 

ССсзду
отр

	+ ССдг
спл 18,55 142001 -0,41 -8200 

СДсзду
грош

	+	СДдг
грош

 -31,56 – 241610 0,58 11651 

ПТсзду
інш 	+	ПТдг

інш -15,63 – 119646 6,51 131018 

Валовий наявний доход 	ВНД 104,91 803162 103,52 2084070 

Третя ВЗсзду	+	ВЗдг -4,91 – 37610 -3,52 -70800 

Кінцеві споживчі витрати 	КСВ 100,0 765552 100,0 2013270 

Формування коштів фактичного кінцевого споживання 

Перша 

ВПсзду 1,92 14857 1,70 34558 

ЧПві
спож

 14,92 115329 18,17 369344 

ПДсзду
вфа

	+	Рсзду + Пнкп
сзду

+ ПДдг
вфа

+ Рдг 0,28 2140 1,10 22268 

ЗДдг 17,02 131567 20,69 420461 

ОПНПсрпд 62,43 477953 51,41 1044883 

Валове сальдо первинних доходів ВНД
српд

 95,99 741846 93,07 1891514 

Друга 

ППсзду
дох

	+	ППдг
дох

 36,30 280571 2,86 58087 

ССсзду
отр

	+ ССдг
спл 18,37 142001 -0,40 -8200 

СДсзду
грош

		+	СДдг
грош

 -31,26 – 241610 0,57 11651 

ПТсзду
інш 	+	ПТдг

інш -15,48 – 119646 6,45 131018 

Валовий наявний доход 	ВНД 103,93 803162 102,55 2084070 

Третя 
СТперед

натур
	+	СТотр

натур
 0,92 7079 0,93 18899 

ЧВАдг
НПФ 0,03 195 0,01 159 

Валовий скоригований наявний доход ВНД
скор

 104,87 810436 103,48 2103128 

Четверта ВЗсзду	+	ВЗдг -4,87 – 37610 -3,48 -70800 

Фактичне кінцеве споживання 	ФКС 100,0 772826 100,0 2032328 

Джерело: розраховано автором 

Порівняння розрахункових даних для України та аналогічних показників для 

національної економіки Іспанії (табл. 3.13) свідчить, що послідовність формування 
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КСВ, які у подальшому покладаються в основу формування коштів фонду 

фінансування проектів ДПП у ССНЕ, є універсальною і відображає стабільну 

послідовність регулювання аналогічних макроекономічних пропорцій.  

Таблиця 3.13 

Структура елементів КСВ Іспанії та Великої Британії у 2005-2009 рр. 
Стадія  

розрахунків 

Елемент коштів, що спрямовуються 

на фактичне кінцеве споживання 

Іспанія Велика Британія 

2005 р. 2009 р. 2008 р. 2009 р. 

Перша 

ВПсзду 2,19 2,33 
Методика 

розрахунку 

відрізняється від 

стандартів країн 

ЄС 

ЧПві
спож

 14,95 9,84 

ПДсзду
вфа

	+	Рсзду + Пнкп
сзду

+ ПДдг
вфа

+ Рдг 3,41 4,50 

ЗДдг 28,39 27,01 

ОПНПсрпд 63,26 63,84 

Валове сальдо первинних доходів ВНД
српд

 112,20 107,51 111,9 111,3 

Друга 

ППсзду
дох

	+		ППдг
дох

 5,31 3,07 Методика 

розрахунку 

відрізняється від 

стандартів країн 

ЄС 

ССсзду
отр

	+ ССдг
спл -1,61 -2,01 

СДсзду
грош

		+	СДдг
грош

 1,62 1,89 

ПТсзду
інш 		+	ПТдг

інш -0,97 -1,19 

Валовий наявний доход 	ВНД 116,54 109,26 116,1 125,6 

Третя 

ВЗсзду	+	ВЗдг -16,54 -9,44 Методика 

розрахунку 

відрізняється від 

стандартів країн 

ЄС 

ЗЗКПФ 0,04 0,18 

Кінцеві споживчі витрати 	КСВ 100,0 100,0 100,0 100,0 

Джерело: розраховано автором на основі [75; 233; 234] 

Скориставшись статистичними даними про структуру сукупних витрат 

домогосподарств України [189], а саме – питому вагу непродовольчих товарів/ 

послуг, неспоживчих сукупних витрат – здійснюються розрахунки потенційного 

обсягу КСВ на фінансування проектів ДПП у ССНЕ. Стандартом бенчмаркінгу у 

цій частині методики може виступати практика Великої Британії [75; 235]. 

Зважаючи на те, що між обсягами НД, отриманого особистого доходу, 

номінальними та реальними грошовими доходами населення, існують причинно-

наслідкові зв’язки, продемонструємо, що цим залежностям притаманний ефект 

мультиплікатора. Тобто, скорочення обсягу ВНП у прискореному темпі викликає 

скорочення особистого споживання і, як наслідок, ще більш прискорене 

скорочення бази фінансування проектів ДПП у ССНЕ, і навпаки, зростання обсягу 

ВНП у прискореному темпі її збільшує (табл. 3.14). 
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Таблиця 3.14 

Мультиплікатор зв’язку між макроекономічними показниками, які пов’язані 
з формуванням джерел коштів фінансування державно-приватного 

партнерства у соціальному секторі України 

Агрегати 

Рік 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Джерело 

[234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] 

Вихідні дані, млн. грн. 

Випуск продукції, основ. ціни 1955685 2388289 2895283 3150653 3189558 3354027 4189241 5058294 

Внутрішній  

продукт
*
  

валовий 913345 1082569 1302079 1262157 1336364 1382719 1689387 2023228 

чистий 806141 967231 1176270 1075862 1135461 1186629 1442453 1709706 

Споживання основного капіталу 107204 
 

313522 

Те ж само, відсотків до ВВП 11,737 15,496 

Оплата праці** 451343 540651 683036 736495 763187 734943 777646 873829 

Прибуток, 

змішаний дохід 

валовий 346676 410579 478783 536461 569640 647781 894987 1142194 

чистий 239472 295241 352974 350166 368737 451691 648053 828672 

Національний  

дохід 

валовий 894306 1078917 1282817 1443202 1500419 1568772 1964269 2423070 

чистий 787102 963579 1157008 1256907 1299516 1372682 1717335 2109548 

Наявний  

дохід 

валовий 924572 1111879 1321414 1486161 1550122 1613546 2044086 2515773 

чистий 817368 996541 1195605 1299866 1349219 1417456 1797152 2202251 

Кінцеві споживчі витрати 772826 914230 1113008 1287542 1397512 1429959 1709213 2032328 

Фактичне кінцеве споживання 772826 914230 1113008 1287542 1397512 1429959 1709213 2032328 

Базовий темп росту, відсотки 

Випуск продукції  100,0 122,1 148,0 161,1 163,1 171,5 214,2 258,6 

Валовий внутрішній продукт 100,0 118,5 142,6 138,2 146,3 151,4 185,0 221,5 

Оплата праці** 100,0 119,8 151,3 163,2 169,1 162,8 172,3 193,6 

В
а
л
о
в
и

й
 

д
о
х
ід

 змішаний, прибуток 100,0 118,4 138,1 154,7 164,3 186,9 258,2 329,5 

національний 100,0 120,6 143,4 161,4 167,8 175,4 219,6 270,9 

наявний 100,0 120,3 142,9 160,7 167,7 174,5 221,1 272,1 

Кінцеві споживчі витрати 
100,0 118,3 144,0 166,6 180,8 185,0 221,2 263,0 

Фактичне кінцеве споживання 

Примітки: * – ринкові (фактичні) ціни; ** – наймані працівники на стадії утворення доходу 

Джерело: розраховано автором на основі [235; 241] 

У нашому випадку, обсяг ВВП протягом періоду спостереження зріс у 2,215 

рази. Збільшення КСВ/ФКС протягом аналогічного періоду склало 263,0 відсотка. 

За базового рівня умовно постійної амортизації (споживання основного 

капіталу (СОК)) 2009 р. в масштабах національної економіки – 11,737%, чистий 

національний доход 2016 р. склав би не фактичних 1707706 млн. грн. (2023228 × 

(1,0 – 0,15496)), а 1785761,7 млн. грн. (2023228 × (1,0 – 0,11737)). Таким чином, 

якщо розрахункове (за збереження рівня умовно-постійних витрат) збільшення 

чистого національного доходу мало б скласти 2,215 рази, то його фактична 

величина склала 2,121 рази. Причина – суттєве зростання рівня СОК, наслідок – 

скорочення фінансової бази фінансування ДПП у ССНЕ. 
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Якщо припустити, що всі структурні співвідношення між національним та 

особистим доходами 2016 р. залишились на незмінному рівні 2009 р. (Чистий 

національний дохід = 0,9863 ´ Чистий наявний дохід = 1,0431 ´ Кінцеві споживчі 

витрати), можна отримати розрахункове значення ЧНД 2016 р. – 1619604 млн. грн. 

(1709706×0,9473). Фактичний розмір цієї величини склав 2202251 млн. грн. Тобто, 

спостерігається мультиплікативний ефект, за якого збільшення обсягу ЧНП має за 

наслідок зростання видатків на особисте споживання у прискореному темпі.  

В контексті підвищення ефективності використання механізму регулювання 

ДПП у соціальній сфері Р(Т)ІЕС в умовах децентралізації управління та переходу 

на моделі підвищення рівня самостійності у ході формування та використання 

місцевих бюджетів та інших фінансових ресурсів, вагомого значення набуває 

процес диверсифікації рекомендованих до використання показників оцінювання 

ефективності використання моделей партнерства у складі показників переважно 

регіонального рівня формування (рис. 3.7). 

 
Рис. 3.7. Показники оцінювання ефективності проектів державно-

приватного партнерства у соціальній сфері інноваційної екосистеми 

Джерело: розроблено автором 
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За результатами такого оцінювання може бути запропоновано пріоритетні 

заходи регулятивного впливу ОДУ на реалізацію процедур партнерства. 

Запровадження обов’язкових процедур моніторингу економічного ефекту від 

реалізації ДПП у випадку використання традиційних та оновлених моделей 

партнерства пропонується здійснювати за алгоритмом, що передбачає послідовне 

проходження стадій: оцінювання поточного показника ефективності реалізації у 

порівнянні з його цільовим значенням; встановлення потреби у регулюючому 

впливі; проведення аналізу причин відхилення та здійснення вибору методу впливу 

на значення показника; коригування параметрів та умов контракту; зміна, за 

необхідності, схеми реалізації проекту; зміна, за необхідності, форм взаємодії 

партнерів; розрахунок цільових показників ефективності з врахуванням здійснених 

змін (рис. 3.8).  

 

Рис. 3.8. Блок-схема інтерактивного моніторингу проектів ДПП у ССНЕ 

Джерело: розроблено автором 

Об’єктом моніторингу виступають показники ефективності ДПП або їх 

дисконтовані величини. 

Подальший розвиток практики ДПП у соціальній сфері Р(Т)ІЕС вимагає 

розширення переліку показників оцінювання його результативності. Розрахунок 

показників бюджетної, соціальної, фінансової ефективності, прийоми техніко-
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економічного аналізу ризиків на стадії конкурентного розгляду варіантів реалізації 

проектів ДПП доцільно доповнити оцінними процедурами на стадіях практичної 

реалізації проекту, аналізу реалізованого проекту та його завершення. Перелік 

повинен враховувати особливості вимірювання рівня ефективності у ССНЕ. 

Так, згідно переконань провідних фахівців у сфері регулювання ДПП у 

ССНЕ, сьогодні теоретики та практики мають у своєму арсеналі вагомі інструменти 

ґрунтовного дослідження рівня ефективності реалізації проектів такої співпраці. До 

них віднесено методи мінімізації витрат, порівняння витрат та вигід (cost-benefit 

analysis – CBA), витрат та результативності (cost-effectiveness analysis – CEA), 

витрат та корисності (cost-utility analysis – CUA). Проблемами застосування 

методик залишається використання методів коректного грошового оцінювання 

вигід нематеріального характеру (для CBA), процедур оцінювання екстернальних, 

ефектів ДПП для суспільства в цілому (розрахунки CEA для сфери освіти/охорони 

здоров’я), розподілу бюджетних ресурсів (CUA сфері охорони здоров’я) [245; 246]. 

Агрегатами вимірювання ефектів від реалізації проектів ДПП у сфері охорони 

здоров’я, є: QALY (quality adjusted life years) – кількість років життя, які 

скориговано на якість; LY (life years) – кількість додаткових років без корекції на 

якість життя; HYE (healthy years equivalents) – тривалість років життя у повному 

здоров’ї; COPY – кількість років збереження результатів проекту [247].  

Перелік показників підлягає суттєвому розширенню у випадку реалізації 

проектів ДПП у конкретних сегментах соціальної сфери функціонування Р(Т)ІЕС 

для випадків формування регіональних технологічних платформ. Принципово, 

ефективність функціонування Р(Т)ІЕС формується у підсумку двоєдиного процесу 

створення достатньої кількості суб’єктів інноваційної діяльності, а також 

забезпечення їхньої інноваційної активності. Показниками, що доволі повно 

характеризують наявність суб’єктів інноваційної діяльності, є: чисельність 

працівників, які задіяні у сфері R&D; питома вага дослідників, які мають вчений 

ступінь; корпоративний рівень розвитку інноваційної екосистеми – частка 

установ/організацій соціальної сфери, які здатні здійснювати інноваційну 

діяльність; питома вага установ/організацій, які здійснюють технологічні інновації. 
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Показниками інноваційної активності Р(Т)ІЕС є: питома вага коштів на R&D 

у складі ВРП; аналогічний показник для соціальної сфери у загальному обсязі 

ВВН(НТ)Р; технологічні інновації, розроблені власними силами; питома вага 

витрат на технологічні інновації у загальному обсязі виконаних робіт/наданих 

послуг. 

 Значний внесок у розвиток громади вносять місцеві університети – 

“креативне ядро” формування регіональної інноваційної екосистеми. Повний та 

всебічний моніторинг економічного внеску конкретного університету передбачає 

виконання його фінансовим департаментом комплексних розрахунків, які 

пов’язуються з  отриманням прямого, непрямого та індукованого ефектів (у розмірі 

валової доданої вартості; додаткової зайнятості, яка розраховується через 

коефіцієнти непрямих витрат місцевої моделі “витрати-випуск” в результаті 

функціонування місцевих ланцюгів порівнянь; податкових надходжень) у розвиток 

стейкхолдерських екосистем національного, регіонального та локального рівнів 

[248]. Кінцевою метою процедури ідентифікації внеску інноваційного ЗВО у 

функціонування економіки району, регіону та нації економіки є бенчмаркінг 

мультиплікаторів його впливу з іншими освітньо-дослідницькими закладами. 

Економічні відносини, які складаються між елементами мережевої та 

Інтернет-економіки – інфраструктурою, інформаційними та віртуальними 

продуктами і ринками, які формуються та функціонують у рамках публічно-

приватного партнерства між ОВВ(ДУ), приватним бізнесом та ДГ, складно 

піддаються процедурам моніторингу, вимагають проведення додаткових 

розрахунків. Позитивний внесок віртуального мережевого об’єднання 

інституціональних акторів  виражається: для ОВВ(ДУ) – у економії трансферних 

витрат надання послуг через систему електронного урядування, віртуалізації 

системи державних закупівель послуг колективного споживання; для приватних 

підприємств – віртуалізації документообігу, заощадженні на фінансових 

трансфертах, можливості моментального аналізу ринку у режимі on-line, 

оптимальної вартості маркетингових комунікацій; для ДГ – швидке поширення та 

доступ до критичної інформації, банкінг у режимі on-line, “cash-back” коштів тощо. 
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Вимагає врахування особливостей державного регулювання соціальної 

сфери розроблення та обґрунтування послідовності здійснення етапів ДПП в 

культурній, спортивно-оздоровчій сферах, сфері дозвілля та рекреації, туризму 

[249].  

Переважними моделями партнерства для них визнаються: 

− концесійні угоди, до переваг яких слід віднести можливість визначення 

розміру оптимального грошового внеску у випадку передавання муніципального 

майна концедентом у користування приватній стороні партнерського договору; 

використання концесійного внеску у якості  джерела поповнення доходів бюджетів 

відповідного рівня, а також їхнього спрямування у найменш рентабельні галузі 

соціальної діяльності; чітку регламентацію партнерських відносин між сторонами 

ДПП; 

− “будівництво під ключ” як спосіб реалізації контрактів державних 

закупівель у рамках здійснення витрат на організацію колективного споживання 

послуг соціальної сфери зусиллями місцевих органів самоврядування;  

− модель “проектування – будівництво – володіння – передавання у оренду 

(власність)” (аналог DBOLT), переваги якої лежать у сфері можливості повного 

відшкодування інвестиційних витрат забудовником за рахунок сплати орендних 

платежів оператором, мінімізації експлуатаційних та комерційних ризиків 

інвестора, повномасштабного залучення приватного партнера до реалізації усіх 

стадій проекту ДПП; 

− корпоратизація (акціонування) об’єктів соціальної інфраструктури з 

перспективою створення спільних підприємств; 

− змішані контракти життєвого циклу з укладанням єдиного договору з 

підрядником щодо надання сервісу якісної та доступної інфраструктури протягом 

всього періоду використання соціального об’єкту.   

Обрання остаточної конфігурації моделі повинно здійснюватися лише після 

проведення аудиту фінансової та технологічної придатності комерційного 

партнера до участі у проекті ДПП соціальної сфери Р(Т)ІЕС з врахуванням оцінки 

не лише усієї сукупності інспірованих соціальних, бюджетних та комерційних 

ефектів проекту, але й додаткових ефектів, ідентифікація яких відбувається за 

погодженими з уповноваженими органами виконавчої влади розрахунками.
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Висновки до розділу 3 

В результаті дослідження проблем організаційно-методичного забезпечення 

напрямів підвищення ефективності функціонування механізму регулювання 

державно-приватного партнерства у соціальній сфері зроблено такі висновки: 

1. Застосування методів системного підходу до аналізу варіантів 

регулювання державно-приватного партнерства дозволило удосконалити 

класифікацію його форм, які відображають юридичні особливості ступеня та 

масштаби співпраці держави та об’єктів партнерства у формі договорів про 

надання послуг, управління, оренди, лізингу, розподілу продукції, створення 

спільних підприємств, акціонування власності, концесії, кооперації, участі у 

дослідженнях.  

2. Принциповим напрямом та кінцевою метою розширення державно-

приватного партнерства у соціальній сфері є його максимальне залучення до 

здійснення процесів зростання національного багатства країни. 

3. За умов відсутності єдиного визначення поняття державно-приватного 

партнерства певний рівень універсалізації з метою практичного застосування у 

переважній більшості країн світу забезпечує використання моделі “приватної 

фінансової ініціативи PF2”, що суттєво модернізують традиційний підхід PFI. 

4. Подальший розвиток практики ДПП у соціальному секторі базується на 

імплементації до складу традиційних елементів його механізму модернізованих 

вимог, формування яких відбувається під впливом реалій участі інституційних 

акторів у формування глобальних ланцюгів вартості в умовах постіндустріальної 

економіки, що відбувається паралельно до процесів локалізації процесів надання 

переважної більшості індивідуалізованих соціально значимих послуг в межах 

функціонування соціовітальних глокальних Р(Т)ІЕС.  

5. Технологічні платформи у соціальній сфері Р(Т)ІЕС – ринковий 

інструмент прибуткової реалізації інноваційних проектів, який передбачає 

залучення альтернативного фінансування, максимальне орієнтування на 

комерціалізацію радикальних новацій та технологій, розвиток інфраструктури у 

секторі надання громадських послуг за міноритарної державної участі.
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6. Залучення стейкхолдерів ДПП здійснюється на основі реалізації 

комплексу прийомів стратегічного та оперативного регулювання процесом 

співпраці зацікавлених сторін проекту. Найбільш придатними для використання з 

метою організації співпраці між стейкхолдерами на різних стадіях життєвого циклу 

проекту у соціальній сфері Р(Т)ІЕС техніками виступають: брейнстормінг; 

укладання метаплану, діаграми Венна; техніка “каруселі”; техніка категоризації; 

міні-картування; аналіз “дерева рішень”; SWOT-аналіз; методика складання 

часового відрізку; голосування; ранжування; пріоритизація; мультикритеріальне 

оцінювання конкуруючих пріоритетів; креативні методики. 

7. Якісні інноваційні зрушення у розвитку постіндустріальної економіки 

знань, драйвером яких є стабільне зростання обсягів партнерських відносин між 

ОВВ(ДУ) та стейкхолдерами інноваційних екосистем, базуються на суттєвій 

активізації об’єктивних та суб’єктивних факторів нарощування обсягів 

внутрішнього фонду фінансування соціальної сфери.  

8. Запровадження обов’язкових процедур моніторингу економічного ефекту 

від реалізації ДПП у випадку використання традиційних та оновлених моделей 

партнерства пропонується здійснювати за алгоритмом, що передбачає послідовне 

проходження стадій: оцінювання поточного показника ефективності реалізації у 

порівнянні з його цільовим значенням; встановлення потреби у регулюючому 

впливі; проведення аналізу причин відхилення та здійснення вибору методу впливу 

на значення показника; коригування параметрів та умов контракту; зміна, за 

необхідності, схеми реалізації проекту; зміна, за необхідності, форм взаємодії 

партнерів; розрахунок цільових показників ефективності з врахуванням змін.  

9. Подальший розвиток практики ДПП у соціальній сфері Р(Т)ІЕС вимагає 

розширення переліку показників оцінювання його результативності за рахунок 

запровадження додаткових оцінних процедур на стадіях обґрунтування, 

практичної реалізації, аналізу реалізованого проекту та його завершення. Перелік 

повинен враховувати особливості вимірювання рівня ефективності у сфері. 

Основні положення та висновки третього розділу висвітлені в публікаціях 

автора [211-216; 218-221; 242-244]. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та вирішення 

актуальної науково-прикладної проблеми, що полягає у розробці теоретичних 

положень, методичних підходів та науково-практичних рекомендації стосовно 

вдосконалення організаційно-економічного механізму регулювання державно-

приватного партнерства у соціальній сфері економіки України. За результатами 

дисертаційного дослідження зроблено такі висновки: 

1. Регулювання державно-приватного партнерства є ключовим напрямом 

запровадження системи заходів управлінського впливу органів виконавчої влади 

на  комплекс партнерських комерційних відносин між представниками влади, 

бізнесу, публічного сектору суспільства, місцевих громад з приводу перерозподілу 

повноважень у сфері формування інноваційної інфраструктури колективного 

користування, виробництва суспільно значимих товарів та послуг, які на даний 

момент перебувають у монополії держави. Регулювання передбачає коригування 

владними органами широкого спектру питань передавання відповідальності, 

уникнення критичних ризиків, ефективного фінансового забезпечення, 

практичного втілення, залучення до управління та розподілу прибутку 

стейкхолдерів регіональних інноваційних систем на засадах рівності, відкритості, 

недискримінації, змагальності, забезпечення інтегральної ефективності, мінімізації 

ризиків та витрат. 

2. Дослідження міжнародної практики регулювання соціальної сфери 

об’єднаних глобальними виробничо-логістичними та інформаційними мережами 

регіональних інноваційних систем в умовах становлення постіндустріальної 

економіки дозволило обґрунтувати висновки про практичну безальтернативність 

застосуванню моделей державно-приватного партнерства у сфері надання 

громадських благ колективного користування. При цьому повне та якісне 

задоволення попиту на послуги індивідуального дизайну засобами партнерської 

співпраці здійснюється в рамках реалізації загальнонаціональної інноваційної 

моделі регулювання соціальної сфери на регіональному рівні. 

3. Проведений аналіз моделей державно-приватного партнерства, які 

пов’язуються з національними особливостями здійснення процесів постачання 
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товарів/послуг та управлінням контрактами, підготовки об’єктів до експлуатації 

“під ключ”, лізингу, концесії, приватної фінансової ініціативи, дав змогу 

виокремити їхні ключові складові елементи, які передбачають врахування 

притаманних об’єкту цілей використання, функцій, принципів, методів, прийомів, 

інструментів і форм, що в сукупності покладаються у якості методичної основи 

розроблення організаційно-економічного механізму регулювання соціальної 

сфери, формування високої якості соціального середовища, в кінцевому підсумку 

– якості життя в умовах становлення постіндустріальної економіки. 

4. Встановлено, що рівень результативності регулювання державно-

приватного партнерства суттєво варіюється у розрізі компонент соціальної 

інфраструктури за регіонами України. Проведене комплексне рейтингове 

оцінювання дозволило визначити найбільш проблемні складові соціальної 

інфраструктури у територіальному вимірі та стратегічні орієнтири, спрямовані на 

забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів у довгостроковій 

перспективі. 

5. Сформульовані у роботі стратегічні напрями використання механізму 

регулювання державно-приватного партнерства у соціальній сфері передбачають 

його постійне оновлення з метою імплементації до складу елементів регулювання 

модернізованих вимог, формування яких відбувається з врахуванням траєкторій 

розгортання інноваційних соціальних технологій. Державне регулювання 

інноваційним розвитком публічного управління передбачає запровадження 

інституціонально-структурних, правових, інноваційно-технологічних, науково-

інтелектуальних рішень, які співвідносяться з організаційними, концептуальними 

інноваціями, новітніми управлінськими технологіями. 

6. Встановлено, що у повній мірі відповідає сучасним вимогам регулювання 

соціальної сфери України засобами державно-приватного партнерства така 

конфігурація послідовності його етапів, яка всебічно враховує місця дислокації 

стейкхолдерів та відповідні їм категорії ризиків реалізації проектів – розвитку, 

спонсорування, перевищення вартості, затягування тривалості здійснення, 

несвоєчасного постачання товарів/послуг, експлуатаційного, недостатнього попиту 

та зниження очікуваних доходів, зміни макроекономічних умов реалізації, 
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неповернення капіталу (неотримання прибутків), форс-мажору, конфлікту 

інтересів. Усунення загроз, уточнення місць їхньої дислокації, розроблення 

деталізованих карт запобігання (послаблення), може бути здійснено на основі 

комплексу заходів техніко-економічного обґрунтування, юридичної експертизи, 

аудиту трансакційного ціноутворення, використання нефінансових критеріїв 

оцінювання приватних партнерів, тайм-менеджменту, інжинірингової експертизи, 

управління компетенціями, операційного менеджменту, менеджменту 

надзвичайних ситуацій, фінансового інжинірингу, управління рамковими угодами, 

запобігання непередбачуваного впливу зовнішніх ризиків та форс-мажору, 

управління змінами. 

7. Розроблено методичний підхід до формування розширеного переліку 

показників оцінювання результативності державно-приватного партнерства у 

соціальній сфері. Розрахунки бюджетної, соціальної, фінансової ефективності, 

техніко-економічний аналіз ризиків конкуруючих варіантів проектів доповнено 

оцінними процедурами на стадіях практичної реалізації, а також їхнього 

завершення. Систему показників приведено у відповідність до вимог міжнародних 

стандартів фінансування проектів, забезпечення належного рівня прозорості, 

ефективності надання послуг (виробництва товарів), гнучкості сервісу, запобігання 

ризикам, фінансування можливих боргових зобов’язань у майбутньому, 

визначення комплексної цінності послуг для користувачів. Перелік показників 

задовольняє вимогам одночасного здійснення контролю цільових параметрів 

проектів сторонами партнерства, періодичної перевірки потреби у регулюючому 

впливі, повноти досягнення очікуваного рівня показників суспільного, 

комерційного та бюджетного ефектів співпраці. 
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ДОДАТОК А 
Таблиця 1 

Підходи до визначення сутності та змісту категорії “соціальна сфера національної економіки” 

Автор Сутність та визначення категорії Джерело 

1 2 3 

Р. Абубакіров, 
В. Куценко 

Відносини, які виникають у процесі відтворення безпосередньо життя людей і людини як 
соціальної істоти, сфера життя суспільства, яка включає різні соціальні спільноти та зв’язки між 
ними, визначальна умова забезпечення якості життя населення та джерело стабільних темпів 
економічного зростання, середовище формування інтелектуального капіталу, перетворення 
“техносфери” в “соціотехносферу”, для якої двигуном ділової активності є самодія, ініціатива з 
опором на знання. Складова частина громадського сектора, сукупність галузей та організацій 
соціального господарства (просвітництво, освіта, культура, охорона здоров’я, житлове 
господарство, комунальне господарство, санаторно-курортний комплекс, оздоровчий та 
туристичний комплекс (без експортної частини), фізична культура та спорт (за виключенням 
професійного спорту)), що виконують загальну цільову функцію задоволення потреб 
населення, які об’єднано системою технологічних зв’язків і які перебувають під регулятивним 
впливом ОВВ. Послуги надаються з врахуванням притаманних населенню культури праці, 
відпочинку, сімейного та побутового устрою, з традиціями та способом життя, психологією та 
духовними цінностями 

[27], 
[28] 

А. Бабич 

Система відносин, які підпорядковуються загальним економічним законам, пануючим у 
суспільстві, у третинному секторі в умовах обмеженості ресурсів, з приводу відтворення 
соціальних благ, що набувають як речової форми, так і форми послуг, або корисного ефекту 
праці, що споживається в процесі його виробництва, сфера послуг, що є складовою частиною 
народногосподарського комплексу 

[29] 
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Продовження табл. 1 Додатку А 
1 2 3 

І. Бондар, 
О. Грішнова 

Сфера освоєння інвестицій у людський капітал, незалежно від специфіки технологій 
задоволення потреб людини у благах, важливих для формування і розвитку її капіталу 

[30], 
[31] 

О. Амоша,         
Л. Абалкін  

та ін. 

Підсистема НЕ, сукупність галузей, підприємств, організацій, програм і заходів, завданням яких 
є підвищення рівня життя народу, яка включає до свого складу сферу послуг (освіта, культура, 
охорону здоров’я, соціальне забезпечення, фізична культура, громадське харчування, 
комунальне обслуговування, пасажирський транспорт, зв’язок) 

[32], 
[33], [34], 

[35] 

З. Варналій, 
Д. Полозенко 

Сфера, в межах якої організовано процес обслуговування населення та надання різноманітних 
послуг, сукупність установ та організацій, які надають послуги з охорони здоров’я, освіти, 
духовності, культури, соцзабезпечення тощо 

[36], 
[37] 

І. Верховод 

Ідентифікується за специфічними особливостями “суспільних благ”, що створюються її 
суб’єктами та потребами, які ці блага задовольняють, з виділенням “ядра” – сектору створення 
благ, яким повною мірою притаманні ознаки суспільних і “проміжних прошарків” – секторів, в 
яких специфічність співвідношення економічних і соціальних пріоритетів діяльності 
зумовлюється різними наборами властивостей створюваних благ, таких як: а) наявність високих 
позитивних ефектів переливу; б) колективний характер споживання і складність нормування 
доступу за допомогою ринкових цін; в) класифікація потреб, що задовольняються до рівня 
базових, щодо яких недоцільно ставити міру забезпечення індивіда благами в залежність від 
його платоспроможності з огляду на гуманістичні цінності суспільства  

[38] 

Ю. Волков 
Велика соцієтальна система, яка охоплює умови (включно з соціальною інфраструктурою) та 
спосіб життя членів даного суспільства, і яка об’єднується соціальними відносинами у якості 
системоутворюючого фактора  

[39] 
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Продовження табл. 1 Додатку А 
1 2 3 

В. Волкова 

Виокремлена з навколишнього середовища на основі визначення множини цілей 
функціонування сукупність структур, які реалізують цілі, технології, які реалізують систему, а 
також умов існування системи (зовнішніх і внутрішніх чинників, які впливають на її створення 
та функціонування) з забезпечення соціального відтворення населення: зручності поселенських 
зон; відтворення населення; соціального захисту населення 

[40]  

О. Головінов 
Підсистема суспільства, яку народжено потребою у безперервному виробництві й відтворенні 
людей і людських відносин [41] 

Т. Карпова 

Комплекс соціально-класових та національних відносин з приводу забезпечення умов праці, 
побуту, освіти та рівня життя людей, система соціальних взаємовідносин між групами людей, 
які займають різне положення в соціальній структурі суспільства, з приводу умов їх життя та 
діяльності, роль якої полягає у створенні сприятливих умов для виробничої діяльності, 
забезпеченні необхідного РЖН, вирішенні проблем охорони здоров’я, народної освіти та 
соціального забезпечення, дотриманні соціальної справедливості у процесі реалізації кожною 
людиною свого права на працю, у процесі розподілу та споживання виготовлених у суспільстві 
матеріальних та духовних благ, соціальному захистів найбільш вразливих верств населення. 
Поділяються на дві групи: галузі, діяльність яких пов’язана з задоволенням соціально-
культурних, інтелектуальних та духовних потреб людей, створенням сприятливих умов для 
життя та діяльності, в яких існує потреба обмеження приватної підприємницької діяльності, 
зберігається неринковий сектор, фінансування якого здійснюється з державних джерел (P, Q, 
R); галузі, діяльність яких спрямовано на завершення процесу створення матеріальних благ та 
доведення їх до споживачів, які забезпечують скорочення витрат праці та часу на ведення ДГ, 
обслуговування членів сім’ї, збільшення ресурсу вільного часу, надання можливостей для 
задоволення духовних потреб (G, H, I, J, L, M, N, O, S) 

[42] 
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Продовження табл. 1 Додатку А 
1 2 3 

В. Левічева,       
В. Щербина 

НВС, яка включає торгівлю, житлове будівництво, ЖКГ, побутове обслуговування, транспорт 
та зв’язок з обслуговування організацій НВС, охорону здоров’я, фізичну культуру та соціальне 
забезпечення, освіту, культуру та мистецтво, фінансове-кредитне та страхове обслуговування, 
управління, громадські організації 

[43] 

Ю. Лукін 

Цілісна, така, що постійно перебуває у стані змін, підсистема суспільства, яку породжено 
об’єктивною потребою суспільства в безперервному відтворенні суб’єктів соціального процесу, 
галузь відтворення матеріальних, безпосередньо соціальних, а також духовних основ 
життєдіяльності людини і особистості 

[44] 

Г. Осадча  

Середовище формування соціальної інфраструктури – стійкої сукупності матеріально-речових 
елементів, що створюють умови для задоволення всього комплексу потреб, з метою відтворення 
людини і суспільства та за своєю внутрішньою організацією система установ, підприємств та 
органів управління, що забезпечують функціонування всіх інститутів соціальної сфери 

[45] 

А. Пакуліна, 
Г. Пакуліна 

Сукупність інституційних одиниць (позабюджетні фонди, благодійні фонди, професійні 
спілки), державних і недержавних організацій (наукові, правоохоронні, освітні, медичні), які 
виробляють суспільно-корисні блага і послуги, мета яких полягає у підвищенні індивідуального 
і суспільного добробуту, що сприяє підтримці суспільства в стані економічної рівноваги, 
безпосередньому забезпеченні відтворення людського капіталу  

[46] 

В. Пилипенко, 
В. Радаев 

Сфера підтримання життя, задоволення різноманітних людських потреб шляхом привласнення 
засобів життєдіяльності та існування як суб’єкта суспільних відносин, відтворення індивіда як 
суб’єкта праці, перетворення загальнолюдської природи індивіда, формування у нього 
здатності до різноманітної діяльності 

 
[24]  
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Продовження табл. 1 Додатку А 
1 2 3 

Н. Пігуль,          
Р. Підлипна 

Сектор економіки, в якому здійснюється виробництво, розподіл і споживання матеріальних і 
нематеріальних благ, а також відбувається забезпечення розширеного відтворення людського капіталу 
за участі держави як гаранту економічного забезпечення соціально достатнього рівня життя населення 

 
[25], [47] 

О. Пісоцька 

Невиробнича сфера, яка включає житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування, 
транспорт та зв’язок з обслуговування організацій невиробничої сфери, геологію та розвідування надр, 
охорону здоров’я, фізичну культуру та соціальне забезпечення, освіту, культуру та мистецтво, науку 
та наукове забезпечення, фінансове-кредитне та страхове обслуговування, управління, громадські 
організації. Критерієм розмежування виробничої сфери та сфери послуг є: участь у створенні 
матеріальних благ, прямий (споживчий) вплив на природу, уречевлення результатів праці 

[48] 

К. Прокопишак 

Категорія регіональної економіки, соціальна функція якої полягає у збереженні та розвиткові трудового 
та духовного потенціалу населення і кожної конкретної людини як особистості, економічна – у 
створенні сприятливих умов для виробництва матеріальних благ, політична – в реалізації соціальної 
політики уряду 

[49] 

Я. Маргулян, 
А. Булатецька 

Сфера, в якій відбувається діяльність людей щодо відтворення життя суспільства, яка пов’язана з 
функціонуванням різних соціальних відносин, умов і чинників, які забезпечують життєдіяльність 
соціальних груп і індивідів, їх відтворення, розвиток і удосконалення 

[50] 

А. Чухно Сфера нематеріального виробництва, інформації, знань [51] 

І. Царук 

Сфера діяльності, яка забезпечує рівень життя громадян, сприяє зростанню їх добробуту, задовольняє 
різноманітні потреби як суспільства в цілому, так і окремого громадянина (матеріальні, духовні, 
культурні, побутові), дозволяє зреалізувати здатності та інтереси громадян, чим сприяє відтворенню 
людини та зростанню добробуту у державі. Складається з соціально-культурної (освіта, культура та 
мистецтво, охорона здоров’я та соціальне забезпечення, засоби масової інформації) та матеріально-
побутової (торгівля, громадське харчування, ЖКГ, побутове обслуговування) сфер 

[52]  
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Продовження табл. 1 Додатку А 
1 2 3 

А. Ягодка 

Сукупність галузей і видів діяльності, підприємств, закладів та установ, які мають забезпечити 
задоволення потреб людей у матеріальних благах, послугах, відтворенні роду, створити умови 
для співіснування й співпраці в суспільстві згідно з чинними законами й загальноприйнятими 
правилами з метою створення мегаполісів, розвитку масових комунікацій, зміцнення держави, 
а також діяльність з розвитку в духовності, виховання совісті, здатності розрізняти добро й зло, 
оцінювати власні вчинки, формулювати для себе моральні приписи й вимагати їх виконання 

[53] 

Джерело: складено автором на основі узагальнення літературних джерел 
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ДОДАТОК Б 
Таблиця 1 

Підходи до визначення сутності та змісту категорій, які пов’язані з 
посередництвом СФК у зв’язках між РСНЕ та ССНЕ 

Автор Сутність та визначення категорії Джерело 

1 2 3 

Фінансова система 

Д. Коваленко, 
В. Венгер 

Сукупність урегульованих фінансово-правовими 
нормами окремих ланок фінансових відносин і 
фінансових установ, пов’язаних з функціонуванням 
держави, за допомогою яких вона формує, розподіляє і 
використовує централізовані і децентралізовані 
грошові фонди з метою утримання апарату, а також 
виконання своїх функцій. Охоплює грошові відносини 
між державою і підприємствами та організаціями, 
державою і населенням, між підприємствами і 
всередині них, складається з фінансів 
загальнодержавних, місцевих, суб’єктів 
господарювання усіх форм власності, невиробничої 
сфери діяльності, населення, а також фінансового 
ринку та фінансової інфраструктури 

[64] 

С. Юрій 

Сукупність відокремлених, але взаємопов’язаних сфер 
і ланок фінансових відносин – державних фінансів, 
страхування та фінансів підприємств, пов’язаних із 
формуванням і використанням централізованих і 
децентралізованих грошових фондів 

[65] 

О. Василик 

Сукупність взаємопов’язаних між собою фінансових 
інститутів та відповідних фондів грошових коштів. 
Охоплює грошові відносини між державою і 
господарськими суб’єктами, державою і населенням, 
між підприємствами і організаціями та всередині них. 
Основними елементами є: бюджетна система; 
позабюджетні цільові фонди; фінанси підприємств; 
майнове та особисте страхування; державний і 
банківський кредит 

[66] 
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Фінансовий ринок 

Д. Леонов 

Особлива сфера фінансової системи, складова її 
інфраструктури, де здійснюється рух тимчасово вільного 
капіталу, формуються і функціонують обмінно-
перерозподільні відносини, пов’язані з процесами купівлі-
продажу вільних фінансових ресурсів, необхідних для 
здійснення виробничої та фінансової діяльності, їх 
трансформація в позиковий та інвестиційний капітал через 
фінансово-кредитні інститути на основі попиту та 
пропозиції, формується ціна на різноманітні фінансові 
інструменти. Відносини обміну пов’язані з переданням 
одним суб’єктом іншому прямо чи через фінансових 
посередників (комерційні банки, інвестиційні фонди та ін.) 
за відповідну плату (проценти, дивіденди, дисконтні 
знижки тощо) права на тимчасове чи постійне 
використання фінансових ресурсів. При безпосередніх 
взаємовідносинах операції з купівлі-продажу ресурсів 
відображають як відносини обміну (передання права 
використання), так і перерозподілу цих ресурсів між 
власником і користувачем. При участі у торгівлі 
фінансових посередників відносини з ними продавців і 
покупців ресурсів є відносинами обміну, а перехід ресурсів 
від власника до користувача – відносинами перерозподілу 

[67] 

Фінансові корпорації 

Т. Єфименко, 
М. Єрмошенко 

Сукупність основних інституційних одиниць 
підприємництва (корпорацій), що створені спеціально з 
метою ринкового виробництва товарів та послуг і є 
джерелами прибутку або іншої фінансової вигоди для 
їхніх власників, а також некорпоративних підприємств 
(квазікорпорацій), які не є окремою від його власника 
господарською одиницею, але діють як корпорація 
(ведуть самостійний облік, реалізують свою продукцію 
на ринку за економічно значущими цінами, мають певну 
самостійність щодо управління виробництвом і 
використанням коштів, тому в статистиці та обліку 
об’єднуються з корпораціями), що зайняті фінансовим 
посередництвом та іншими пов’язаними з ним 
фінансовими послугами на комерційній основі, а також 
окремі некомерційні організації, що сприяють їхній 
діяльності 

[68] 
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Я. Буздуган 

Сукупність фінансових установ у складі ЦБ у та 
інституційних одиниць підсектору ЦБ, підсекторально 
об’єднаних державних, національних приватних та під 
іноземним контролем інших депозитних корпорацій, 
інших фінансових корпорацій (страхових корпорацій і 
пенсійних фондів, інших фінансових посередників), 
допоміжних фінансових одиниць, страхових 
корпорацій та недержавних пенсійних фондів-
резидентів 

[69] 

Фінансова та страхова діяльність 

Н. Нагайчук, 
О. Гончаренко 

Вид економічної діяльності (секція К КВЕД), який 
здійснюється корпораціями/квазікорпораціями з 
надання фінансових послуг, крім страхування та 
пенсійного забезпечення, яке включає грошове 
посередництво, діяльність холдингових компаній, 
трастів, фондів та подібних фінансових суб’єктів, а 
також надання інших фінансових послуг, крім 
страхування та пенсійного забезпечення; наданням 
послуг страхування, перестрахування та недержавного 
пенсійного забезпечення, крім обов’язкового 
соціального страхування, яке включає страхування, 
перестрахування та недержавне пенсійне 
забезпечення; послуг допоміжної діяльності у сфері 
фінансових послуг, крім страхування та пенсійного 
забезпечення, допоміжна діяльність у сфері 
страхування та пенсійного забезпечення і управління 
фондами 

[70] 

Фінансове посередництво 

А. Румянцев, 
Ю. Коваленко, 

С. Еш 

Вид виробничої діяльності, в процесі якої інституційна 
одиниця мобілізує кошти шляхом взяття зобов’язань за 
власний рахунок з метою їх спрямування іншим 
інституційним одиницям шляхом кредитування або 
придбання фінансових активів іншим способом. 
Відмінності у видах фінансового посередництва є 
основою для поділу фінансового сектору на підсектори 

[71; 72] 

Джерело: складено автором на основі узагальнення літературних джерел
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ДОДАТОК В 
Таблиця 1 

Національні моделі регулювання соціальної політики 
Соціальна політика 

Способи фінансування  

соціальних програм модель тип 
концепція 

регулювання 

1 2 3 4 
Англо-саксонська (США, 

Канада, Велика Британія, 

Австралія, Нова Зеландія) 

ліберальний 

інституціоналізм 

індивідуалізм 

(неолібералізм) 

Невеликі програми адресної соціальної 

допомоги 

Континентальна європейська 

(Німеччина, Австрія, Франція, 

Нідерланди, Бельгія, 

Швейцарія) 

програмний 

консервативний 

корпоративізм 

національні моделі 

соціального 

ринкового 

господарства 

(апенінська, 

пелопонеська, 

іберійська), які 

поширено на т.з. 

“проблемні 

країни” PIIGS – 

Португалію, 

Ірландію, Італію, 

Грецію, Іспанію 

Розвинута система державного та приватного 

страхування, програми професійної 

перепідготовки. Трудовий внесок визначає 

соціальне забезпечення. Соціальне обслуговування 

(соціальні послуги) держава не організовує 

Південно-європейська (Іспанія, 

Португалія, Ірландія, Греція) 

конституційний 

рудиментарний 

лібералізм 

Перерозподіл структури державних витрат на 

користь соціальних статей, фінансування системи 

доступного населенню медичного обслуговування, 

постійне нарощування видатків на охорону 

здоровя, значне підвищення дипломованого 

медичного персоналу. Фінансування універсальних 

соціальних гарантій, високої соціальної 

захищеності основної (2/3 громадян віднесено до 

середнього класу) частини населення. Високий 

рівень пенсійних виплат  

Східноазійська (Японія) 

обмежений 

інституціоналізм 
патерналізм 

Високий рівень соціальної відповідальності 

корпорацій, розвинуті системи приватного 

страхування (медичного та пенсійного) 
Південно-азійська (Південна 

Корея, Гонконг, Сінгапур) 

2
7
2
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Скандинавська (Фінляндія, 

Швеція, Норвегія, Ісландія, 

Нідерланди) 

структурна 

соціал-демократія 

егалітаризм 

Масштабні програми фінансування професійної 

перепідготовки, розвинута система соціального 

страхування. Централізований перерозподіл через 

бюджет переважної частини національного 

доходу. Домінування колективістської концепції 

перерозподілу та вирівнювання рівня доходів 

незалежно від індивідуального внеску. 

Перетворення соціального захисту в зрівняльний 

перерозподіл соціальних благ 

Пострадянська (бувші 

соціалістичні країни) 

субсидіарний 

структурний 

егалітаризм 

Масштабні державні соціальні програми, які 

фінансуються з фондів солідарних коштів. 

Намагання органів виконавчої влади обрати 

модель соціальної політики, яка об’єднає всі 

соціальні інститути (доходи населення, соціальне 

страхування і забезпечення, охорону здоров’я, 

освіту). Суттєві перешкоди на шляху формування 

національних моделей комплексної соціальної 

політики на фоні маргіналізації суспільства, 

масового безробіття, декваліфікації працівників, 

вільного переміщення людських ресурсів за 

кордони країни,  високого рівня смертності у 

працездатному віці, негативного відтворення 

населення 

2
7
3
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Продовження табл. 1 Додатку В 
1 2 3 4 

Країни Близького Сходу з 

перехідною економікою  

(Ліван) 

конституційний 

рудиментарний 

конфесійний 

лібералізм 

індивідуалізм 

Ліберальне фінансове середовище, помірний 

рівень оподаткування, інфраструктура, яка 

постійно розвивається, великі інвестиційні 

можливості, приватні інвестиції у соціальну 

сферу, активний розвиток публічної сфери 

змішаної економіки, всебічне сприяння зі 

сторони громадських та державних інституцій 

розвиткові культури, мистецтва, фізичного 

виховання, спорту, клубна система залучення 

населення до занять рекреаційними видами 

дозвілля, достатньо високий рівень фінансового 

добробуту міськогго населення, яке позитивно 

сприймає ідеї всебічного розвитку соціальної 

сфери національної економіки 

Джерело: складено автором на основі узагальнення літературних джерел [26; 28; 37; 45-47; 52; 53; 55; 58-60] 

2
7
4
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ДОДАТОК Д 
Таблиця 1 

Поняття та характерні особливості ДПП у визначенні міжнародних 
фінансових організацій та інституцій розвитку  

Міжнародні 
фінансові 

організації та  
інституції  
розвитку 

Визначення поняття ДПП та його характерні особливості 

1 2 

Секретаріат 
Організації 
Об’єднаних 

Націй 

Cпільне розуміння розподілених цілей та відповідальності за їх 
досягнення, продовження державно-приватного діалогу про 
потреби, які повинні бути задоволенні, формування 
підтримуючої політики та інституційної основи [89, с. 15] 

Європейська 
економічна 

комісія ООН 

Співпраця з метою забезпечення фінансування, планування, 
створення й експлуатації об'єктів та надання суспільних послуг, 
головними особливостями якої є: а) довгостроковість 
забезпечення та надання послуг (іноді понад 30 років); б) розподіл 
ризиків між державним і приватним партнерами; в) 
різноманітність форм довгострокових контрактів, що 
укладаються між приватними та державними (муніципальними) 
структурами [90, с. 39] 

Європейська 
Комісія 

Форма співпраці між органами державної влади та приватним 
сектором, яка спрямована на забезпечення фінансування, 
будівництва, реконструкції, управління і технічного 
обслуговування інфраструктури або надання послуг. Елементи 
ДПП: відносно довга тривалість відносин, включаючи співпрацю 
між державним партнером та приватним партнером з різних 
аспектів запланованого проекту; метод фінансування проекту, 
частково з приватного сектору, інколи засобами комплексної 
угоди між різними учасниками; розподіл ризиків між державним 
та приватним партнерами, відповідно до якого ризики, що 
зазвичай належать державному сектору, переходять до 
приватного. Точний розподіл ризиків визначається в кожному 
випадку окремо, залежно від відповідної можливості залучених 
сторін оцінювати, контролювати та управляти ними [91, с. 3] 

Європейський 
інвестиційний 

банк 

Відносини між приватним сектором та публічними органами, 
часто з метою залучення ресурсів приватного сектору/досвіду, 
щоб допомогти в забезпеченні/постачанні активів/послуг 
державного сектора [89, с. 17] 
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1 2 

Європейський 
експертний 

центр 

Угоди, які зазвичай мають такі характеристики: довгостроковий 
контракт між державним замовником і приватним партнером, 
який своїм предметом має закупівлю послуг, а не активів; 
передача певних ризиків у проектах ДПП до приватного сектору, 
зокрема щодо проектування, будівництва, експлуатації та/або 
фінансування проекту; наголос робиться на специфікації 
результатів проекту з урахуванням його повного життєвого 
циклу; застосування приватного фінансування як основи для 
розподілу ризиків; платежі до приватного сектору за надані 
послуги сплачуються одержувачами, державою, або обома [90] 

Світовий банк 

Угода між публічною й приватною сторонами з приводу 
виробництва й надання інфраструктурних послуг з метою 
залучення додаткових інвестицій, важливий засіб підвищення 
ефективності бюджетного фінансування [92, с. 18; 93, с. 13] 

Міжнародний 
Валютний 

Фонд 

Угода щодо приватної реалізації та фінансування публічних 
інвестицій, з двома важливими характеристиками: 1) акцент на 
наданні послуг та інвестуванні приватним сектором; 2) суттєвий 
ризик переходить від уряду до приватного сектору [89, с. 16] 

Організація з 
економічного 

співробітництва 
та розвитку 

(ОЕСР) 

Угода між урядом та одним чи кількома приватними партнерами 
(які можуть включати операторів та фінансистів), згідно з якою 
приватні партнери постачають послуги таким чином, що цілі 
надання послуг урядом узгоджуються з цілями прибутку 
приватних партнерів, а ефективність узгодженості залежить від 
відповідної передачі ризику до приватних партнерів. Інституційні 
критерії: ДПП має передбачати офіційні відносини або 
домовленості між державними та приватними 
секторами/учасниками; участь уряду як партнера; спільні цілі та 
чітко визначений державний інтерес. Цілі/інтереси обох 
партнерів повинні бути чітко та однозначно ідентифіковані з 
державної точки зору і пов'язані з конкретними цілями і місіями 
уряду. Крім того, уряду важливо мати чітку структурну або 
координуючу мету; активне залучення і спільне інвестування 
ресурсів шляхом активної участі усіх партнерів у прийнятті 
рішення, процесі менеджменту та співінвестування ресурсів 
(фінансових, обладнання, персоналу, інформації і послуг) [94] 

Азійський банк 
розвитку 

Співробітницька діяльність між зацікавленими групами та 
учасниками, що базується на спільному визнанні сильних та 
слабких сторін у напрямі спільно погоджених цілей через 
ефективну та вчасну комунікацію [89, с. 17] 
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Продовження таблиці 1 додатку Д 

1 2 

Комітет ОЕСР з 
наукової і 

технологічної 
політики 

Будь-які офіційні відносини або домовленості на фіксований/ 
нескінченний період часу між державними і приватними 
учасниками, в яких обидві сторони взаємодіють у процесі 
прийняття рішення і співінвестують обмежені ресурси, такі як 
гроші, персонал, обладнання та інформація для конкретних 
цілей у певній галузі науки, технології та інновацій. Ознаки, які 
характеризують ДПП: сторони партнерства повинні бути 
представлені як державним, так і приватним сектором 
економіки; взаємини сторін ДПП повинні бути зафіксовані в 
офіційних документах (договорах, контрактах тощо) і повинні 
мати партнерський, тобто рівноправний характер; сторони 
ДПП повинні мати загальні цілі і чітко визначений державний 
інтерес; сторони ДПП повинні об'єднати свої зусилля для 
досягнення загальних цілей і розподіляти між собою витрати і 
ризики, а також брати участь у використанні отриманих 
результатів [95, с. 157] 

Джерело: складено автором на основі узагальнення джерел [89-95]
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ДОДАТОК Е 
Таблиця 1 

Підходи до визначення поняття і характерних рис ДПП західними 
дослідниками  

Автор Визначення поняття ДПП та його характерні особливості 
1 2 

А. Акинтоє 
Довготерміновий, сталий підхід до покращення соціальної 
інфраструктури, підвищення вартості державних активів та 
покращення використання грошей платників податків [96] 

Х.Б. Асерете 

Особлива форма відносин між державою і приватними особами 
для фінансування та управління інфраструктурою й надання 
публічних послуг, що вимагає особливого обліку, який відповідає 
їх особливостям й відображає у фінансовій звітності державних і 
приватних операторів створювані активи, зобов’язання, права і 
відповідальність [97]  

Б. Вайс 
Укладання різних угод, згідно з якими значно зростає участь 
приватних компаній у фінансуванні, проектуванні, будівництві, 
володінні та експлуатації державних підприємств [98]  

Х. Ван Хам 

Тривала співпраця державного та приватного секторів, в якій вони 
спільно розробляють продукт або послугу, розподіляють ризики, 
витрати та ресурси, пов'язані з їх виробництвом. Передбачає не 
лише розроблення спільного інноваційного продукту з 
нестандартними рішеннями, але й  інституційне оновлення: 
методів роботи, процедур, угод та інститутів [99] 

Ф. Вела 

Механізм, який дозволяє державним організаціям контролювати 
витрати по відстроченню платежів, в результаті чого 
контролювати дефіцит бюджету, збільшувати можливості 
інвестування в соціальні проекти. Можливе шляхом укладення 
концесійних договорів між державою і приватним сектором, які  
ґрунтуються на праві експлуатації об'єктів інфраструктури 
приватним сектором в обмін на їх будівництво або фінансування 
будівництва [100] 

М. Геддс 

Виключно середньострокові або довгострокові правовідносини, 
які засновані на загальних прагненнях, дозволяють задіяти ряд 
партнерів, обов’язково передбачають розподіл ризиків, доходів і 
витрат з боку всіх партнерів, здійснюються з метою надання 
результатів і послуг в публічних інтересах на постійно 
вдосконалюваній основі [101] 
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Продовження таблиці 1 додатку Е 

1 2 

Д. Грімсі 

Відносини, в рамках яких відбувається розподіл ризиків між 
державою і одним або декількома партнерами з боку приватного 
сектора, метою яких є надання узгодженого державою результату 
(державної послуги) [102] 

Дж. Делмон 

Будь-які контрактні або юридичні відносини між державними і 
приватними структурами з метою поліпшення та/або розширення 
інфраструктурних послуг, виключаючи контракти за державним 
замовленням (державні закупівлі) [103]  

М. Джеррард 

Партнерство, яке дозволяє використовувати капітал приватного 
сектора, іноді з залученням державного фінансування, для 
поліпшення якості державних послуг/управління активами 
державного сектора. Дозволяє державі фокусуватися на 
державних послугах (вимоги на “вихід”), а не на процесі їх 
надання. Дозволяє державі використовувати вдосконалений і 
менш витратний підхід до управління ризиками проекту, ніж у 
випадку з традиційним здійсненням проекту (вимоги на “вхід”) 
[104] 

Е. Єскомб 

Довгостроковий контракт, в якому приватний сектор займається 
питаннями проектування, будівництва, фінансування та 
експлуатації інфраструктури;    виплати держави приватному 
партнеру за таку участь виникають протягом усього терміну дії 
контракту про ДПП, при цьому держава залишається власником 
об'єкта, що обслуговується [105] 

Е.-Г. Кліджн 
Метод комбінування доданої вартості від державного втручання з 
якостями ринково-орієнтованих учасників, за якого ДПП є 
організаційним оформлення ідеї [106] 

К. Магаріньос  
Формалізовані відносини між урядом, діловою спільнотою та 
громадянським суспільством, включаючи університети, інші 
підтримуючі інстанції [107] 

Ф. Марті 

Всі форми об’єднання державного сектора з приватним для 
забезпечення всього обсягу/частини публічних служб. Різновид 
довгострокових контрактів, відмінною особливістю яких є 
залучення приватного сектору та субпідрядні роботи. Необхідні 
інвестиції в інфраструктуру, обладнання, програмне забезпечення 
повністю/частково фінансуються за рахунок приватного сектора. 
Платежі (надаються споживачами або державними органами) 
покривають амортизацію інвестицій та їх експлуатацію [108] 
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Продовження таблиці 1 додатку Е 

1 2 

Ф. Оладеінде 

Договірна угода між державним і приватним секторами з чіткими 
погодженнями спільних цілей для реалізації проекту/надання 
послуг, які, в іншому випадку, були б отримані через традиційний 
механізм урядових поставок [109] 

Г. Петерс 

Партнерство, яке включає двох чи більше учасників, принаймні 
один з яких є державним, а інші – з сектору приватного бізнесу; 
кожен учасник є головним, зокрема кожен з них має право вести 
справи від свого імені, а не звертатись до інших джерел 
повноважень; утворюють тривалі та стабільні відносини між 
партнерами; кожен учасник додає щось до партнерства (як 
матеріальні, так і нематеріальні цінності); передбачає існування 
розподіленої відповідальності за результати/діяльність. Часто є 
окремими організаційними структурами, а не договірними 
відносинами, що були встановлені між незалежними 
організаціями [110] 

Дж. Піл 
Спільне підприємство між державним та приватним сектором з 
інвестиціями, що приходять з приватного сектора та 
розподіленим між ними ризиком [111] 

А. Регінато 

Співробітництво між державним і приватним секторами, в рамках 
якого обидві сторони надають ресурси для реалізації і управління 
громадськими роботами та інфраструктурою, надають певні 
послуги, пов'язані з загальними благами, поділяючи ризики і 
прибуток [112] 

П. Розенау 

Юридична форма кооперації, яка здатна елімінувати “провали” як 
ринку, так і держави, поєднати кращі якості обох сторін таким 
чином, щоб отримати позитивний синергетичний ефект. 
Розглядається як реформа менеджменту, за якої партнерство 
просувається як інноваційний інструмент, який змінить стиль 
функціонування уряду за рахунок привнесення ринкової 
дисципліни; проблемна конверсія, за якої партнерство 
розглядається не як інструмент зміни управлінської практики, а 
як універсальний засіб розв’язання більшості проблем пов’язаних 
з постачанням державних послуг; моральна регенерація з 
ефектом, яке партнерство спрямовує на людей, залучених до 
цього процесу; усунення ризиків, коли партнерство виступає як 
засіб відповіді на фіскальну строгість з боку уряду; спосіб 
реструктуризації державних послуг [113] 
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Продовження таблиці 1 додатку Е 

1 2 

Є. Савас 

Будь-яка угода, в якій державний і приватний сектори 
об’єднуються для виробництва і надання товарів та послуг; 
складні, багатосторонні інфраструктурні проекти; формальна 
співпраця між бізнесом, громадянським суспільством і місцевими 
органами влади в цілях розвитку територій та покращення умов 
життя населення, в рамках якого традиційні ролі держави і 
приватного сектора перерозподіляються [114] 

Г. Ходж 

Інституційна угода між державним та приватним секторами з 
метою співробітництва, яке реалізується через створення нової 
організаційної одиниці. Фінансові моделі, які дозволяють 
державному сектору залучати та використовувати капітал 
приватного сектору для поліпшення можливостей діяльності, як 
регіонального уряду, так і приватних компаній, які залучені до 
проекту [115] 

Джерело: складено автором на основі літературних джерел [96-115]
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ДОДАТОК Ж 
Таблиця 1 

Підходи до визначення поняття і характерних рис державно-приватного 
партнерства вітчизняними та дослідниками країн близького зарубіжжя 

Автор, джерело Визначення поняття ДПП та його характерні особливості 
1 2 

Українські вчені 

Т. Артемова 
[118] 

Інституційно-організаційний альянс державної влади та 
приватного бізнесу з метою реалізації суспільно значимих 
проектів, у широкому спектрі сфер діяльності  

О. Вінник 
[119] 

Будь-яка співпраця держави і приватного бізнесу, що 
обумовлена суспільними потребами через неспроможність 
держави (АРК, територіальної громади) реалізувати самостійно 
(без залучення приватних партнерів) складні та/або 
довгострокові проекти через відсутність необхідних коштів та 
інших ресурсів (досвіду, кваліфікованого персоналу, новітніх 
технологій тощо)  

О. Головінов 
[120] 

Союз господарюючих суб’єктів (держави, приватного бізнесу) і 
інститутів (правових, фінансово-кредитних), взаємодіючих у 
процесі виробництва і використання благ, які пов'язані з 
умовами життєдіяльності суспільства і забезпечують 
реалізацію стратегічних цілей його сталого економічного 
розвитку. Як економічна категорія, ДПП – особливий тип 
економічних відносин, який необхідно розглядати з позицій 
доцільного використання обмежених ресурсів з метою 
переходу до інноваційного розвитку економіки. Основу цього 
типу відносин утворює взаємообумовленість підприємницької 
функції і державного регулювання, взаємозв’язок інститутів 
держави і підприємницького середовища.  

Г. Знаменський 
[121] 

Нетрадиційний спосіб організації відносин між державою та 
бізнесом з метою реалізації проектів у багатьох сферах 
економіки. ДПП доцільно розглядати як узагальнюючі поняття 
для різноманітних конкретних форм партнерства  

І. Запатріна, 
Т. Лебеда 

[122] 

Партнерство публічної влади (на центральному чи місцевому 
рівнях) та приватного бізнесу задля вирішення суспільно-
важливих проблем (задач) в інтересах суспільства в цілому чи 
окремої територіальної громади Отже, виходячи з того, що в 
Україні розрізняються поняття а) державної і муніципальної 
власності; б) центральної і місцевої влади, а також в) поняття 
суспільства в цілому і окремої територіальної громади, більш 
точним використання терміну “публічно-приватне 
партнерство” 
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Продовження табл. 1 Додатку Ж 

1 2 

О. Мартякова 
[123] 

Економіко-правовий механізм узгодження інтересів і 
забезпечення рівноправності держави і бізнесу в рамках 
реалізації соціально-економічних проектів, спрямованих на 
досягнення цілей державного управління  

І. Нейкова 
[124] 

ДПП є формою співпраці, у якій держава і приватний сектор 
спільно реалізують суспільно значущі проекти, ґрунтуючись на 
угоді про розділ завдань і ризиків, і являє собою інституційний 
альянс між державою і бізнесом, що створюється на певний 
термін для здійснення конкретного проекту і припиняє своє 
існування після його реалізації  

К. Павлюк 
[125] 

Суспільно-приватне партнерство – конструктивне 
співробітництво держави, суб’єктів підприємницької діяльності 
та громадянських інститутів в економічній, політичній, 
соціальній, гуманітарній та інших сферах суспільної діяльності 
для реалізації суспільно значимих проектів на засадах 
пріоритетності інтересів держави, її політичної підтримки, 
консолідації ресурсів сторін, ефективного розподілу ризиків 
між ними, рівноправності і прозорості відносин для 
забезпечення поступального розвитку суспільства  

О. Сімсон 
[126] 

Широка основа відносин між бізнесом і державою, особлива 
організаційно-інституційна форма цих відносин, яка може 
набувати характеру договору (без створення юридичної особи) 
або юридичної особи (договірного об’єднання підприємств)  

П. Шилепницький  
[89] 

Відносини, які виникають між державою в особі уряду, органів 
державної влади та самоврядування, державних установ, 
підприємств, організацій, з одного боку, а з другого боку – з 
приватним сектором в особі суб’єктів господарювання 
недержавної форми власності, громадськими організаціями, 
місцевими спільнотами з приводу перерозподілу повноважень 
щодо створення інфраструктури загального користування, 
виробництва товарів і послуг, які традиційно вважалися 
монополією держави, врегулюванням між сторонами в зв’язку 
з цим таких питань: розподіл відповідальностей, ризиків, 
зобов’язань щодо фінансового забезпечення, проектування, 
будівництва, утримання, експлуатації, права власності, участь в 
управлінні та розподілі прибутку, що базується на принципах 
рівності, відкритості, недискримінації, змагальності, 
підвищення ефективності та мінімізації ризиків і витрат  
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Вчені країн близького зарубіжжя 

Г. Беліцька 
[127] 

Юридично оформлена на певний термін, заснована на 
об’єднанні вкладів і розподілі ризиків, співпраця публічного та 
приватного партнерів з метою вирішення державних і суспільно 
значущих завдань, які здійснюються шляхом реалізації 
інвестиційних проектів щодо об'єктів, що перебувають у сфері 
публічного інтересу і контролю, спрямована як на отримання 
прибутку, так і досягнення соціально-економічного ефекту  

В. Варнавський 
[93] 

Юридично оформлена (як правило, на фіксований термін), що 
передбачає співінвестування і розподіл ризиків, система 
відносин між державою і муніципальними утвореннями, з 
одного боку, та громадянами і юридичними особами – з іншого, 
предметом якої виступають об’єкти державної та/або 
муніципальної власності, а також послуги, які виконуються і 
надаються державними та муніципальними органами, 
організаціями, установами та підприємствами  
Юридично закріплена форма взаємодії (можливі форми такої 
взаємодії: закон, контракт (договір, угода), статут компанії 
тощо) між державою і приватним сектором щодо об’єктів 
державної і муніципальної власності, а також послуг, що 
виконується і надаються державними та муніципальними 
органами/установами/підприємствами, з метою реалізації 
суспільно значущих проектів у широкому спектрі КВЕДі  

М. Вілісов 
[128] 

Правовий механізм узгодження інтересів і забезпечення 
рівноправності держави і бізнесу в рамках реалізації 
економічних проектів, спрямованих на досягнення цілей 
державного управління  

М. Дерябіна 
[129] 

Інституційний та організаційний альянс державної влади та 
приватного бізнесу з метою реалізації суспільно значущих 
проектів у широкому спектрі сфер діяльності – від розвитку 
стратегічно важливих галузей економіки до надання 
громадських послуг в масштабах країни або окремих територій  

Н. Ігнатюк 
[130] 

Вид співпраці органів публічної влади з юридичними особами, 
громадянами чи їх об'єднаннями, який здійснюється на основі 
об'єднання ресурсів, коштів, власності, зусиль або потенціалу, 
спрямованого на реалізацію державної політики, задоволення 
суспільних потреб, створення суспільно значущих об’єктів, 
захисту соціальних, трудових, інших прав громадян або 
вирішення інших суспільно значущих завдань  
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В. Каменков 
[131] 

Механізм узгодження інтересів і забезпечення рівноправності 
держави і бізнесу в рамках реалізації інвестиційних проектів, 
що представляють інтерес для суспільства  

М. Клінова 
[132] 

Природний і необхідний симбіоз держави і бізнесу, з 
урахуванням інтересів господарюючих суб’єктів організовано 
економічне співробітництво підприємницького та 
некомерційного секторів (найчастіше на основі часткового 
фінансування) для реалізації масштабних проектів у життєво 
важливих галузях, насамперед в інфраструктурі  

О. Мамченко 
[133] 

Законодавчо визначена форма взаємодії держави та приватного 
бізнесу, яка спрямована на економічно ефективне досягнення 
цілей сторін, юридично закріплена договором, заснована на 
принципі рівноправної кооперативної поведінки при прийнятті 
стратегічних і поточних рішень, що припускає вкладення 
активів, які їм належать. ДПП розглядається не тільки як 
інвестиційний механізм, але і як ефективна модель управління 
економікою, яка, з одного боку, дозволяє скоротити і 
оптимізувати витрати бюджету, з іншого – підвищити якість 
виконання проекту і наданих на його базі громадських послуг  

Р. Мартусевич 
[134] 

Делегування у комунальному господарстві на певний термін 
приватному сектору функції управління системами 
комунальної інфраструктури. Сукупність форм взаємодії 
державної або муніципальної влади та приватних підприємств 
у комунальному господарстві. Сутністю і головною метою ДПП 
є створення більш ефективної системи виробництва, ніж просто 
фінансування інвестиційних потреб інфраструктури  

В. Міхеєв 
[135] 

Система співпраці приватного сектору, підприємств і 
організацій бізнесу з державними установами, а також 
регіональних корпорацій з державними підприємствами, 
установами, яка спрямована на досягнення загальних цілей, 
вирішення актуальних соціально-економічних завдань  

І. Новікова 
[136] 

Не просто співпраця державного та приватного секторів, а 
бізнес-модель взаємодії держави та бізнесу з метою реалізації 
проектів в галузях інфраструктури, надання громадських 
послуг, включаючи державні, та інноваційного розвитку. 
Мета проектів – залучення приватного капіталу в розвиток 
інфраструктури, підвищення якості послуг, включаючи 
послуги державного управління, формування інноваційної 
економіки  
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Н. Резніченко 
[137] 

 

Довгостроковий взаємовигідний контракт між державним 
органом влади та приватним сектором, представлений 
спеціально керуючою компанією, з метою створення суспільної 
інфраструктури та / або надання на її основі послуг, в якому: 
використовуються матеріальні і нематеріальні ресурси 
державного і приватного секторів; розподіляються ризики, 
обов'язки, права, а також вигоди між державою та приватним 
сектором; вимого до результату визначаються державою  

М. Синяк 
[138] 

ДПП сприяє концентрації матеріальних, фінансових ресурсів, а 
також залученню коштів позабюджетних джерел для реалізації 
суспільно значимих проектів і програм у широкому спектрі 
галузей економіки, соціальній та інноваційній сферах з 
використанням засобів республіканських і місцевих бюджетів 
та об’єктів республіканської та комунальної власності  

О. Тур 
[139] 

Взаємовигідна співпраця на договірній основі між державним 
та приватним партнерами з метою реалізацією суспільно 
значущих проектів і програм на національному та 
регіональному рівнях на умовах розподілу ризиків, доходів і 
відповідальності з метою розвитку інноваційного, 
інвестиційного, інфраструктурного потенціалу республіки  

К. Хлєбніков 
[140] 

Результат розвитку традиційних механізмів господарських 
взаємовідносин між державною владою і приватним сектором з 
метою розробки, планування, фінансування, будівництва та 
експлуатації об’єктів, що задовольняють суспільні потреби. 
ДПП позначає себе як партнерство у модернізації й у 
забезпеченні її системі стратегічного планування, в тому числі 
і на регіональному рівні  

В. Цвєтков 
[141] 

Спосіб взаємодії держави і приватних компаній для вирішення 
соціально-економічних завдань і досягнення цілей, цікавих 
обом сторонам. Принципи ДПП застосовуються, перш за все, по 
відношенню до реалізації інвестиційних проектів в 
капіталомістких галузях національної економіки, за розвиток 
яких має відповідати держава  

В. Якунін 
[142] 

Сукупність організаційно-правових та фінансово-економічних 
відносин і дій держави та приватного бізнесу, спрямованих на 
досягнення загальних цілей реалізації економічної політики 
держави  
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Г. Яшева 
[143] 

ДПП в інноваційній сфері – сукупність організаційно-
правових відносин та дії держави і приватного бізнесу, 
спрямованих на досягнення цілей інноваційного розвитку на 
макро- і мікрорівні за допомогою реалізації проектів і 
програм в інноваційній сфері  

Джерело: складено автором на основі узагальнення літературних джерел [89;93; 118-

143] 
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