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ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО 
У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ 

ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНУ

Анотація. В статті досліджено основні складові державно-приватного 
партнерства у процесі розвитку соціальної інфраструктури регіону. З’ясо-
вано, що на рівні регіону державно-приватне партнерство є ефективним ін-
струментом для розвитку соціальної інфраструктури, так як відбувається 
злиття ресурсів бізнесу у вигляді фінансів, менеджменту, підприємницького 
досвіду, інновацій та ресурсів держави у вигляді основних фондів (власно-
сті), законодавчої та інформаційної підтримки. Визначено найбільш значущі 
принципи організації державно-приватного партнерства в регіоні. Доведено, 
що розрахунок потреби в об'єктах соціальної інфраструктури здійснюється 
з урахуванням різних факторів. З початку виявляються фактори розміщен-
ня об'єктів соціальної інфраструктури. Пропонується впровадити наступні 
найбільш істотні групи факторів: демографічні, що враховують щільність і 
склад населення; фінансові, показують потенційний обсяг споживання до-
машніми господарствами послуг, а також можливості бюджету та утримання 
об'єкта соціальної інфраструктури; якісні, що дозволяють оцінити рівень 
якості надання послуг організаціями; інвестиційно-привабливі, що безпосе-
редньо впливають на приплив інвестицій в регіон. Створення інформаційної 
бази про потенційних інвесторів і потреби соціальної інфраструктури є не-
обхідною умовою ефективної роботи органу з державно-приватного партнер-
ства в регіоні. Тому необхідно провести первинний моніторинг потенційних 
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інвесторів, і їх можливостей. Так само необхідний детальний моніторинг 
потреб організацій соціальної інфраструктури.

Формування такого підходу співпраці в реалізації механізму взаємо-
дії регіональної влади, бізнесу та громадянського суспільства є найбільш 
ефективним для зняття соціальної напруженості, підвищення соціальної 
відповідальності бізнесу, зняття бюджетної навантаження.

Метод соціального проектування є одним з універсальних рішень 
конкретних завдань. Проектне управління появою та реконструкцією 
об'єктів соціальної інфраструктури дозволяє якісно і кількісно вирішити 
завдання забезпечення населення послугами, виключити нецільове вико-
ристання коштів, максимально вивести об'єкти соціальної інфраструкту-
ри на самоокупність.

Ключові слова: державне регулювання, державно-приватне партнер-
ство, соціальна інфраструктура, розвиток соціальної інфраструктури, 
взаємодія влади та бізнесу. 
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PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE 
DEVELOPMENT OF SOCIAL INFRASTRUCTURE IN 

THE REGION

Abstract. The article explores the main components of public-private 
partnership in the process of development of social infrastructure of the 
region. It is found out that at the regional level public-private partnership 
is an effective tool for the development of social infrastructure, since there 
is a merger of business resources in the form of finance, management, 
entrepreneurial experience, innovations and state resources in the form 
of fixed assets (property), legislative and information support. The most 
important principles of public-private partnership organization in the 
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region are identified. It is proved that the calculation of the need for social 
infrastructure facilities is carried out taking into account various factors. 
From the beginning, the location factors of social infrastructure are identified. 
It is proposed to introduce the following most significant groups of factors: 
demographic, taking into account population density and composition; 
financial, showing the potential volume of household consumption of 
services, as well as the possibilities of budgeting and maintaining the object 
of social infrastructure; qualitative, allowing to evaluate the level of quality 
of service delivery to organizations; investment-attractive, which directly 
affect the inflow of investments in the region. Creating an information base 
on potential investors and the needs of social infrastructure is a prerequisite 
for the effective functioning of a public-private partnership body in the 
region. Therefore, it is necessary to conduct initial monitoring of potential 
investors and their capabilities. A detailed monitoring of the needs of social 
infrastructure organizations is also needed.

Forming such an approach of cooperation in the implementation of the 
mechanism of interaction between regional authorities, business and civil 
society is most effective for reducing social tensions, increasing corporate 
social responsibility, and removing budgetary burdens.

The social design method is one of the universal solutions to specific 
problems. Project management of the emergence and reconstruction of social 
infrastructure facilities allows to solve qualitatively and quantitatively the 
task of providing the population with services, to eliminate misuse of funds, 
to maximize social infrastructure objects for self-sufficiency.

Keywords: state regulation, public-private partnership, social 
infrastructure, development of social infrastructure, interaction between 
government and business.

Постановка проблеми. Забез-
печення соціального захисту на-
селення є зоною відповідальності 
держави. Але якщо у держави не 
вистачає ресурсів для самостійного 
створення або модернізації об'єк-
тів соціальної інфраструктури, 
реалізація таких проектів перебу-
ває під загрозою. Один із способів 
рішення – залучення приватного 
сектора для реалізації конкретних 
соціальних програм, створення 
державно-приватного партнерства. 
У результаті виходить взаємовигід-
ний альянс: бізнес забезпечується 

замовленнями, а значить, реалізує 
одну із своїх основних цілей – от-
римання прибутку; адміністрація 
міста задовольняє соціальні потре-
би регіону, а значить, підвищуєть-
ся рівень і якість життя населення. 

На жаль В Україні механізм 
державно-приватного партнерства 
до кінця не сформований. Відсут-
ній чітко продуманий, прописа-
ний у законодавстві механізм для 
реалізації державно-приватних 
партнерських відносин. Також не 
врахована необхідність мотивації 
бізнесу до здійснення матеріаль-
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них вкладень в об'єкти соціальної 
інфраструктури. Багато проблем 
низької інвестиційної привабли-
вості або небажання приватного 
інвестора вкладати кошти в той чи 
інший сектор лежать не в економіч-
ній і навіть не в правовій площині. 
Бізнес часто не бачить ні стратегіч-
них інвестиційних цілей, визначе-
них державою, ні самої готовності 
з боку держави утворити коаліцію 
з бізнесом на рівноправній основі, 
тобто на принципах партнерства.

Аналіз останніх публікацій за 
проблематикою. Теоретичні і прак-
тичні аспекти державно-приватно-
го партнерства у процесі розвитку 
соціальної інфраструктури регі-
ону висвітлені в працях як зару-
біжних, так і вітчизняних вчених. 
Вагомий внесок у дослідження 
особливостей державно-приватно-
го партнерства зробили такі вчені,  
М. Авксентьєв [5], О. Берданова [4],  
В. Вакуленко [4], М. Василенко 
[4], Б. Винницький [2], С. Гри-
щенко [6], О. Захаріна [7], С. Іль-
їн [4], М. Лендьел [2], Б. Онищук 
[2], П. Сегварі [2], Л. Симоненко 
[3], М. Сайкевич [3], Н. Папп [8], 
С. Хєда [2], П. Шилепницький [3] 
та ін. Однак, незважаючи на чис-
ленні дослідження, недостатньо 
висвітленими залишаються мож-
ливості використання в Механізм 
державно-приватного партнерства 
у процесі розвитку соціальної інф-
раструктури регіону.

Формулювання цілей (мети) 
статті. Ціллю даної статті є дослі-
дження основних складових дер-
жавно-приватного партнерства у 
процесі розвитку соціальної інфра-
структури регіону, та надання про-
позицій з його удосконалення.

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Державно-приватне 
партнерство являє собою розвиток 
механізмів взаємодії між державою 
і приватним бізнесом в цілях роз-
робки, планування, фінансування, 
будівництва та експлуатації в різ-
них сферах господарювання у ви-
гляді довгострокового партнерства.

Аналіз висловлювань і публі-
кацій по темі дозволяє зробити 
висновок, що в даний час можна 
говорити про три основні значення 
вживання терміна державно-при-
ватного партнерства:

1. Державно-приватне партнер-
ство як принцип взаємодії держави 
і бізнесу.

2. Державно-приватне партнер-
ство як правова форма такої взає-
модії.

3. Державно-приватне партнер-
ство як форми взаємодії держави 
та бізнесу в рамках господарського 
товариства або як різновиди про-
стого товариства між державним і 
приватним підприємством.

Таке господарське партнерство 
держави і бізнесу, на рівні регіону, 
що дозволить залучити додаткові 
ресурси для вирішення бюджетних 
проблем. В першу чергу це відно-
ситься до таких об'єктів соціальної 
інфраструктури як: заклади освіти, 
охорони здоров'я культури, фізич-
ної культури і спорту і т. п.

На думку С. Ільїна, управління 
і фінансування вищеназваних об'єк-
тів за формою державно-приватного 
партнерства дозволить залучити в 
державний сектор економіки фінан-
сові ресурси, перекласти на підпри-
ємницький сектор частину ризиків і 
в той же час зберегти об'єкти дер-
жавної власності [1, c. 17]. 
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На рівні регіону державно-при-
ватне партнерство є ефективним ін-
струментом для розвитку соціальної 
інфраструктури, так як відбуваєть-
ся злиття ресурсів бізнесу у вигляді 
фінансів, менеджменту, підприєм-
ницького досвіду, інновацій та ре-
сурсів держави у вигляді основних 
фондів (власності), законодавчої та 
інформаційної підтримки.

Ми вважаємо, що найбільш 
успішно реалізація механізму дер-
жавно-приватного партнерства в 
регіоні відбувається за схемою 
коли одна або кілька приватних 
організацій будують об'єкт соціаль-
ної інфраструктури або здійсню-
ють капітальний ремонт або іншим 
чином оновлюють основні фонди 
об'єкта, здійснюють інші фінансові 
вкладення (комерційні витрати) та 
здійснюють його подальшу експлу-
атацію. На даному етапі партнери 
з боку бізнесу отримують від регіо-
нальної влади, підтримку у вигля-
ді прискорення прийняття рішень 
(виділення земельних ділянок, доз-
віл на будівництво, видача відпо-
відних ліцензій тощо) Організацій-
ну підтримку у вигляді допомоги 
в проведенні закупівель, у підбо-
рі персоналу і т. п. Інформаційну 
підтримку у вигляді висвітлення 
соціально значущої діяльності ор-
ганізацій в регіональних засобах 
масової інформації на пільгових 
умовах. Фінансову підтримку у 
вигляді виділення коштів в рам-
ках національних або регіональних 
проектів, грантів, субсидій.

На етапі будівництва і введення 
в експлуатацію об'єкта регіон отри-
мує додаткові робочі місця, доходи 
від сплати податків.

З моменту старту реалізації 
послуг об'єктом соціальної інфра-

структури партнери з боку бізне-
су отримують: передбачену дого-
вором частину чистого прибутку 
від реалізації послуг, можливість 
надання послуг об'єкта соціаль-
ної інфраструктури своїм праців-
никам на пільгових умовах [2, С. 
19]. Серед непрямих фінансових 
вигод бізнесу: зростання відтворю-
вального потенціалу людського ка-
піталу організації (особливо у разі 
будівництва рекреаційного або на-
вчального закладу), закріплення 
кадрів па підприємстві, зростання 
корпоративної свідомості персоналу 
(у зв'язку з турботою роботодавця 
про співробітників), збільшення 
цінності бренду роботодавця. Ре-
гіон, в свою чергу, отримує перед-
бачену договором частину чистого 
прибутку, податкові надходження. 
Не прямі фінансові вигоди регіону 
полягають, по-перше, у задоволенні 
потреб населення регіону в послу-
гах, зняття напруженості на ринку 
праці, зростання відтворювального 
потенціалу регіону. До того ж зро-
стає інвестиційна привабливість ре-
гіону: наявність розвиненої соціаль-
ної інфраструктури знижує ризики 
інвесторів в області наявності ква-
ліфікованих кадрів, забезпеченості 
житлом, побутовими послугами, 
мережею громадського харчування.

Важливо відзначити, що у ви-
падку державно-приватного парт-
нерства об'єкт соціальної інф-
раструктури або повністю, або 
частково залишається у власності 
держави, що важливо для здійс-
нення контролю. Соціальна інфра-
структура – традиційно відноситься 
до сфери державної відповідально-
сті. З чисто ринкової позиції деякі 
об'єкти соціальної інфраструктури 
непривабливі і можуть зникнути, 
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якщо їх активи передані у приватні 
руки. До того ж держава не може 
повністю передати їх у власність, 
так як існують соціально-незахи-
щені верстви населення, які не змо-
жуть оплачувати послуги за їх ко-
мерційної вартості. Тому, на думку 
П.І. Шилепницького, на практиці 
абсолютно логічно виникає так 
звана псевдо приватизація, з якою 
часто ототожнюють державно-при-
ватне партнерство. Це дає підста-
ву розглядати державно-приватне 
партнерство в якості проміжної 
форми між державною і приватною 
власністю, а також як своєрідну 
управлінську альтернативу прива-
тизації [3, с. 216].

Необхідність у державно-часто-
му партнерстві вища в економічно 
слабких, депресивних регіонах. 
Економічно розвинені регіони во-
лодіють великими бюджетними ре-
сурсами для вкладення у розвиток 
соціальної інфраструктури. Однак 
потреба в інвестиціях у соціальну 
інфраструктуру перевищує бю-
джетні можливості. У багатьох ре-
гіонах України потреба в послугах 
соціальної інфраструктури вище, 
ніж можливості її покриття. Осо-
бливо відчувається нестача в освіт-
ніх, спортивних установах, в якіс-
ному медичному обслуговуванні, 
організації дозвілля [4, с. 54].

За результатами проведеного 
аналізу можна зробити висновок, 
що державно-приватне партнерство 
має безліч переваг для реалізації 
розвитку соціальної інфраструк-
тури незалежно від типу регіону. 
Необхідно врахувати той факт, що 
в різних типах регіонів існують 
різні потреби розвитку соціальної 
інфраструктури (будівництво но-
вих об'єктів, ремонт і підтримку 

старих, широта потреб населення в 
послугах тощо) і різні можливості 
бізнесу щодо участі у великих дов-
гострокових інвестиціях б об'єкти 
соціальної інфраструктури. 

Таким чином, першим кроком 
має стати оголошення принципу 
державно – приватного партнер-
ства на державному рівні. Це має 
найважливіше політичне, економіч-
не і навіть психологічне значення. 
Держава на найвищому рівні по-
винна визнати, по-перше, що вона 
готова до співпраці у формі парт-
нерства (оголошує про можливість 
співпраці). По-друге, вона визнає 
партнерство ефективною економіч-
ною формою, знімаючи тим самим 
всі суперечки між різними еконо-
мічними школами і визнаючи пра-
воту обраної моделі. По-третє, дер-
жава має чітко визначити сфери 
державно-приватного партнерства 
та цілі, які вона переслідує в рам-
ках реалізації цих проектів. Остан-
нє важливо закріпити на норма-
тивно-правовому, цілком можливо 
– на програмному або навіть зако-
нодавчому рівні (у формі конкрет-
них цілей і принципів) [5, с. 10]

Далі потрібне створення зако-
нодавчої бази державно-приватно-
го партнерства. Ця база закладає 
правові основи партнерства, осо-
бливо правовий статус бізнесу в 
цьому альянсі.

Наступним кроком має стати 
відповідне вибудовування адміні-
стративного апарату, готового ре-
алізувати державні цілі в умовах 
партнерства з бізнесом. Таким чи-
ном, досягається узгодження інте-
ресів держави і бізнесу на макро-
рівні.

На мікрорівні необхідно фор-
мування в системі управління ор-
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ганів виконавчої влади, у веденні 
яких знаходяться питання держав-
но-приватного партнерства, фі-
нансово-економічні інститути, що 
забезпечують інвестування та га-
рантування приватних інвестицій, 
незалежних організацій, що здій-
снюють експертизу і консалтинг, 
керуючих компаній, асоціацій, 
об'єднань, фондів і т. п.

Для досягнення балансу інтере-
сів в рамках конкретного проекту 
універсальною формою буде дого-
вір. Договори різних форм (кон-
цесійні, орендні, підрядні тощо) 
повинні вибудовуватися на основі 
чітко описаних законодавчих поло-
жень. Укладення такого договору 
дає бізнесу законодавчо визначений 
статус, а отже – судовий захист. 
Відповідно необхідно формування 
на регіональному рівні органу, який 
повинен реалізовувати політику ци-
вільно – правового партнерства. Та-
кий орган (наприклад регіональне 
управління по державно-приватному 
партнерству) повинен аналізувати 
весь спектр проблем державно-при-
ватного партнерства – юридичних, 
організаційних, фінансових, еко-
номічних, готувати методичну нор-
мативну, правову, інструментальну 
базу для розвитку державно-приват-
ного партнерства в регіоні.

Охарактеризуємо найбільш зна-
чущі принципи організації держав-
но-приватного партнерства в регіоні:

• сторони партнерства повин-
ні бути представлені державним і 
приватним секторам економіки;

• взаємовідносини сторін по-
винні бути зафіксовані в докумен-
тах;

• взаємовідносини держав-
но-приватного партнерства мають 
носити рівноправний характер;

• сторони повинні мати спіль-
ні цілі;

• сторони повинні забезпечи-
ти свої інвестиції для досягнення 
спільних цілей;

• сторони повинні розподіля-
ти між собою витрати і ризики;

• сторони повинні визначити 
ступінь участі у використанні отри-
маних результатів [6, с. 57].

Розвиток соціальної інфра-
структури регіону, заснований на 
державно-приватному партнерстві, 
вимагає розробки комплексної ме-
тодики, що включає сучасні методи 
управління: стратегічні, програм-
но-цільові, інформаційно-аналі-
тичні тощо Необхідно вибудувати 
процес становлення управлінської 
культури в регіоні, сформувати 
концептуальне мислення «знизу 
доверху». Програмно-цільові та 
проектні методи управління, по-
винні стати нормою управлінської 
діяльності об'єктів соціальної інф-
раструктури.

Керівництво регіону ініціює по-
яву регіонального управління по 
державно-приватному партнерству. 
Основними функціями управління 
є розгляд проектів, розроблених ор-
ганізаціями соціальної інфраструк-
тури, виходячи з їх потреб, а також 
розгляд проектів від приватних ор-
ганізації, які бажають здійснювати 
на свої кошти соціально-значущі 
проекти. Оцінка проектів відбува-
ється за алгоритмом, що враховує 
фактори розміщення та економічну 
ефективність від роботи об'єкта.

Розрахунок потреби в об'єктах 
соціальної інфраструктури здійс-
нюється з урахуванням різних 
факторів. З початку виявляються 
фактори розміщення об'єктів со-
ціальної інфраструктури. Пропо-
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нується впровадити наступні най-
більш істотні групи факторів:

• демографічні, що врахову-
ють щільність і склад населення;

• фінансові, показують по-
тенційний обсяг споживання до-
машніми господарствами послуг, 
а також можливості бюджету та 
утримання об’єкта соціальної інф-
раструктури [7];

• якісні, що дозволяють оці-
нити рівень якості надання послуг 
організаціями [8, С. 110];

• інвестиційно-привабливі, 
що безпосередньо впливають на 
приплив інвестицій в регіон.

На підставі отриманого резуль-
тату можна прийняти рішення про 
доцільність реалізації проекту з 
урахуванням його відповідності ре-
гіональним чинникам розміщення 
та економічної віддачі. Так само 
перевіряється відповідність запро-
понованого проекту основним фор-
мальним критеріями:

• масштабність і комплек-
сність проекту;

• ресурсне забезпечення та 
соціально-економічна доцільність 
проекту [9, с. 27];

• реалістичність проекту;
• період реалізації проекту;
• адресний характер проекту;
• опрацьованість заходів про-

екту;
• конкретний і значущий ре-

зультат проекту;
• можливість застосування 

його в діяльності інших установ 
соціальної інфраструктури регіону.

За результатами розрахунку 
алгоритму та відповідності фор-
мальним критеріям приймається 
рішення про доцільність реалізації 
проекту. Якщо проект є перспек-
тивним регіональне управління 

по державно-приватному партнер-
ству розглядає можливість надан-
ня державних коштів для реаліза-
ції проекту, виділення земельних, 
людських ресурсів, допомагає учас-
никам державно-приватного парт-
нерства прийти до спільної згоди. 
У підсумку укладається багатосто-
роння угода про державно-приват-
не партнерство щодо реалізації да-
ного проекту.

Для розширення можливостей 
роботи регіонального управління з 
державно-приватного партнерства 
доцільно створити регіональний ін-
тернет портал, де з одного боку бу-
дуть висвітлені перспективні соці-
ально-значущі проекти, а з іншого 
боку потенційні інвестори.

В умовах негативного економіч-
ного середовища, приватний бізнес 
не прагне виступати з ініціативою 
соціально-значущих проектів без 
видимої вигоди. Тому, проектна 
ініціатива повинна виходити від 
самих об'єктів соціальної інфра-
структури. Для цього пропонується 
навчити керівних працівників орга-
нізацій соціальної інфраструктури 
проектній роботі. Є різні шляхи 
здійснення навчання управлінців, 
через створення на базі провідного 
Вузу регіону спеціальної освітньої 
програми з розробки та управління 
соціально-значимими проектами.

Створення інформаційної бази 
про потенційних інвесторів і по-
треби соціальної інфраструктури є 
необхідною умовою ефективної ро-
боти органу з державно-приватного 
партнерства в регіоні. Тому необ-
хідно провести первинний моніто-
ринг потенційних інвесторів, та їх 
можливостей. Так само необхідний 
детальний моніторинг потреб орга-
нізацій соціальної інфраструктури.



216

Формування такого підходу 
співпраці в реалізації механізму 
взаємодії регіональної влади, бізне-
су та громадянського суспільства є 
найбільш ефективним для зняття со-
ціальної напруженості, підвищення 
соціальної відповідальності бізнесу, 
зняття бюджетної навантаження.

Метод соціального проекту-
вання є одним з універсальних 
рішень конкретних завдань. Про-
ектне управління появою та ре-
конструкцією об'єктів соціальної 
інфраструктури дозволяє якісно 
і кількісно вирішити завдання за-
безпечення населення послугами, 
виключити нецільове використан-
ня коштів, максимально вивести 
об'єкти соціальної інфраструктури 
на самоокупність.

Висновки і перспективи подаль-
ших досліджень. Державно-при-
ватне партнерство – важливий ін-
струмент для вирішення складних 
інфраструктурних завдань. В рам-
ках існуючої процедури конкурс-
ного відбору для реалізації проекту 
вибирається одна компанія-перемо-
жець. Відпрацьований позитивний 
механізм взаємодії між учасниками 
державно-приватного партнерства 
сприяє нарощуванню інвестиційно-
го потенціалу регіону. Так само за 
рахунок поліпшення якості життя 
в регіоні зростає його відтворю-
вальний потенціал. Дана форма 
партнерства має широку перспек-
тиву, так як дозволяє концентру-
вати організаційні, матеріальні, 
фінансові, правові, наукові, кадро-
ві, методологічні та освітні ресурси 
для вирішення проблем соціальної 
інфраструктури регіону.

У сформованій ситуації необ-
хідності великих інвестиційних 
вкладень в соціальну інфраструк-

туру, державно-приватне партнер-
ство є найбільш дієвим механізмом 
реалізації розвитку даного сектора 
за рахунок залучення капіталу та 
управлінського ресурсу бізнесу. 
Так само державно-приватне парт-
нерство відкриває нові можливості 
для приватного бізнесу в економіці 
і соціальній сфері, раніше не до-
ступні організаціям.
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