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У статті досліджено світовий досвід формування, впровадження та реалізації механізму державно-

приватного партнерства. Наведено класифікацію країн у залежності від інтенсивності впровадження механі-

зму ДПП. Описано особливості формування та розвитку державно-приватного партнерства у європейських 

країнах: Великобританії, Франції, Німеччині, Іспанії, Італії. Виявлено основні перешкоди на шляху розвитку 

державно-приватного партнерства в європейських країнах та визначено пріоритетні форми і напрями здійс-

нення цієї форми співпраці. 
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Постановка проблеми. Зростання рівня 

життя населення привело до виникнення нових 

вимог стосовно функціонування соціальної та 

виробничої інфраструктури. Задоволення цих 

вимог потребує значних фінансових можливос-

тей з боку державних і місцевих органів влади, 

які на жаль є обмеженими. А такі інструменти, 

як приватизація об'єктів державної власності та 

зовнішні позики почали втрачати свою ефектив-

ність, оскільки зменшилась кількість об'єктів, які 

можна приватизувати, та суб'єктів, готових за-

ймати кошти. Отже назріла ситуація, коли необ-

хідно шукати та впроваджувати нові інструмен-

ти, здатні забезпечити гідний рівень життя насе-

лення. Одним із перспективних інструментів, 

здатних вирішити це завдання, може стати меха-

нізм державно-приватного партнерства (далі – 

ДПП). Він активно використовується за кордо-

ном, де його застосування привело до реалізації 

великої кількості суспільно значущих проектів, 

які дозволили оцінити позитивні та негативні 

наслідки взаємодії держави та бізнесу. 

Аналіз останніх досліджень та публіка-

цій. Проблема поширення світової практики 

впровадження державно-приватного партнерства 

досліджена в працях багатьох вітчизняних та 

закордонних вчених. Серед зарубіжних вчених 

слід відзначити: В. Варнавського, В. Міхеєва, 

Є. Коровіна, Л. Шарінгера, Є. Бондаренка, 

В. Якуніна, Л. Єфімову, М. Хаммамі та інших. 

Велику увагу поширенню ДПП приділяють й 

вітчизняні вчені, зокрема такі, як: В. Вакуленко, 

О. Соловйова, М. Василенко, П. Яковлєв, 

Б. Винницький, Н. Папп, О. Берданова та інші. 

Виділення невирішених раніше частин 

загальної проблеми. Співпраця державного та 

приватного секторів є рушійною силою соціаль-

но-економічного   розвитку   будь-якої   країни. 
______________ 
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Об'єднання зусиль та ресурсів держави та бізнесу 

дозволяє плідно розв’язувати суспільно значимі 

проблеми та сприяти подальшому розвитку краї-

ни. 

Останнім часом, ця форма співпраці наби-

рає все більшого розмаху у всьому світі. Україні, 

яка перебуває у стані трансформації, необхідно 

опиратися на світовий досвід у сфері державно-

го-приватного партнерства та адаптувати його до 

вітчизняних реалій. Врахування світових тенде-

нцій, вивчення закордонних механізмів, інстру-

ментів та принципів побудови державно-

приватного партнерства дозволить Україні вирі-

шити важливі соціально-економічні проблеми. 

Отже, державно-приватне партнерство є необ-

хідною умовою розвитку ефективної економіки, 

тому вивчення світового досвіду розвитку ДПП 

для впровадження його в Україні є актуальною 

проблемою і зумовлює вибір мети нашого науко-

вого дослідження. 

Формулювання цілей статті. Метою 

статті є дослідження зарубіжного досвіду розви-

тку державно-приватного партнерства, виявлен-

ня особливостей його формування та поширення 

у провідних країнах світу. 

Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. Історія розвитку процесу взаємодії держав-

ного та приватного партнера починається ще в 

давні часи, коли держава передавала свої повно-

важення на виконання певних завдань приватній 

особі за визначену винагороду. Використання 

механізму ДПП у деяких країнах світу налічує 

вже кілька століть. Отже, досвід реалізації прое-

ктів із застосуванням механізму державно-

приватного партнерства працює вже довгий час і 

постійно вдосконалюється. Однак темпи розвит-

ку реалізації проектів ДПП у кожній країні до-

сить різні. Такі країни, як Великобританія, Німе-

ччина , Франція, Іспанія вже досить добре розви-

нули цю сферу і є в ній лідерами, але є і такі кра-

їни, які тільки починають опановувати цей меха-

нізм. 

А. Ренда і Л. Шрефлер у своєму дослі-

дженні «Публічне приватне партнерство: націо-
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нальний досвід у Європейському Союзі» пропо-

нують класифікацію, в якій усі країни, в залеж-

ності від інтенсивності впровадження механізмів 

ДПП, розділяють на три групи [1].  

Перша група – «економічно розвинуті кра-

їни», тобто країни, які є лідерами за кількістю 

підписаних контрактів. До цієї групи досліджень 

належать: Великобританія, Німеччина, Франція, 

Ірландія та Італія. Окрім європейських країн, до 

цієї групи можна віднести і неєвропейські, такі, 

як: США, Японію, Сінгапур, Канаду. У вищеза-

значених країнах вже досить чітко сформувалася 

нормативно-правова база, яка дозволяє викорис-

товувати механізм ДПП у багатьох галузях. Зна-

чний досвід використання ДПП дозволив їм сфо-

рмувати чітке бачення сфер, в яких його застосу-

вання буде найбільш ефективним. 

Друга група – «проміжні країни», тобто 

країни, де спостерігається значне поширення 

ДПП, але не в усіх сферах. Обмеженість поши-

рення ДПП в інших сферах пов'язана з недоско-

налістю чинного законодавства та частою змі-

ною поглядів уряду на дію цього механізму. До 

цієї групи належать Іспанія та Португалія. 

Третя – «група країн, що запізнилися» – це 

країни, в яких застосування ДПП перебуває на 

початковій стадії: Люксембург, Греція, Норвегія, 

Бельгія, Швеція. 

Як окрему групу зазначені вище дослідни-

ки пропонують розглядати й «особливу групу», 

тобто країни, що мають різні політичні та еконо-

мічні особливості: країни Центральної та Східної 

Європи. Ці країни належать до особливої групи, 

оскільки для впровадження ДПП уряди стика-

ються зі значною кількістю проблем: відсутність 

кваліфікованих спеціалістів, нерозвиненість рин-

ку капіталу, недостатня аналітична підготовка 

організації проектів та інші. Більшість прикладів 

впровадження ДПП у цих країнах не дали пози-

тивного результату, однак деяким країнам завдя-

ки дотриманню всіх вимог все ж таки вдалось 

реалізувати успішні проекти ДПП.  

На Європейському ринку із застосуванням меха-

нізму державно-приватного партнерства реалізу-

ється значна кількість інвестиційних проектів. 

Розподіл кількості інвестиційних проектів на 

основі ДПП у країнах Європи представлено на 

рис. 1. 

Велика Британія; 

24

Турція; 4

Німеччина; 7

Бельгія; 3Нідерланди; 6
Італія; 4

Ірландія; 3

Франція; 10

Іспанія; 5

Данія; 6

Греція; 7
Австрія; 1 Польша; 2

 
 

Рис.1. Кількість угод ДПП в країнах Європи за 2014 рік* 
* Складено автором за матеріалами [2, с. 4] 

 
Так, у 2014 році, за даними European PPP 

Expertise Centre [2, с. 4] у державах Європейсько-

го Союзу було реалізовано 82 угоди із сукупною 

вартістю 18,7 млрд євро. За кількістю угод та з 

точки зору вартості провідне місце посідає Вели-

ка Британія, на економіку якої припадає 24 угоди 

загальною вартістю 6,6 млрд євро. У 2014 році 

частка Великобританії у загальноєвропейській 

кількості проектів ДПП становила 29,3 %, а за їх 

вартістю – 35,3 %. 

У вартісному вираженні Туреччина була 

другим за величиною ринком (3,5 млрд євро). 

Третім за величиною ринком ДПП в Європі ста-

ла Німеччина (1,5 млрд євро). Що стосується 

кількості угод, то за Великобританією слідувала 

Франція (10 угод), Німеччина та Греція (сiм угод 

у кожної). Наступні результати за кількістю угод 

показали Нідерланди та Данія (шість угод у кож-

ної). Решта країн уклала не більше 5 угод. 

Механізм ДПП застосовується у різних 

сферах. Як свідчить аналіз міжнародної практи-

ки, найпоширенішими сферами застосування 

державно-приватного партнерства є: охорона 

здоров’я, житлово-комунальна сфера; телекому-

нікації; будівництво та утримання автошляхів; 

енергозбереження. На рис. 2 представлено роз-

поділ кількості проектів ДПП за сферами їх за-

стосування в країнах Європи у 2014 році. 
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Рис. 2. Структура проектів ДПП за сферами в Європі за 2014 рік* 

* Складено автором за матеріалами [2, с. 5] 

 

За підсумками 2014 року за кількістю угод 

на основі ДПП в Європі лідируючу позицію за-

ймає транспортна сфера. За рік у цій сфері було 

укладено 23 угоди вартістю 11,8 млрд євро. Про-

тягом останніх років спостерігається зростання 

кількості проектів у сфері охорони здоров’я, яка 

займає друге місце. Ця сфера була другою і за 

кількістю угод, і за величиною їх вартості: 15 

угод загальною вартістю 2,2 млрд євро. Третє 

місце посідає сфера освіти, в якій кількість угод 

у 2014 році у порівнянні з 2013 роком скороти-

лась на 33% та становила 14 угод. Однак ця сфе-

ра все ж таки зберегла свої позиції. За вартістю 

угод третє місце припадає на сферу навколиш-

нього середовища, в якій також спостерігається 

зниження кількості угод та їх вартості. 

Отже, наведена статистика свідчить про 

те, що на ринку Європи державно-приватне пар-

тнерство розвивається досить активно. 

Далі наведемо приклади впровадження 

ДПП у провідних країнах світу. 

Беззаперечним лідером серед європейсь-

ких країн є Велика Британія. Перший досвід 

впровадження механізму ДПП був зафіксований 

в 1981 році у зв'язку з перебудовою лондонських 

доків. У 1992 році уряд консерваторів під керів-

ництвом прем'єр-міністра Джона Мейджора змі-

нив концепцію управління державною власніс-

тю. Процес приватизації був припинений. Про-

довження активного продажу державної власно-

сті могло обернутися значними ризиками для 

національної безпеки у соціальній, економічній і 

політичній сферах. Однак потреби населення в 

отриманні якісних послуг залишалися високими і 

без залучення приватного сектора їх задоволення 

було під загрозою. Тому був прийнятий закон 

про «приватну фінансову ініціативу» (далі – 

ПФІ), який забезпечив приватним структурам 

більш легке входження в сектор державної соці-

альної та виробничої інфраструктури [4, с. 66]. 

Сутність ПФІ полягала у передачі приватному 

сектору функції фінансування будівництва, екс-

плуатації, реконструкції, управління державними 

об'єктами виробничої та соціальної сфери. У 

1997 році до влади прийшов лейбористський 

уряд Т. Блера, який продовжив розвиток держав-

но-приватного партнерства.  

У 1997 році процедури ПФІ були змінені, 

внаслідок чого виникли нові критерії урядової 

підтримки проектів державно-приватного парт-

нерства. Успішними проектами цього періоду у 

Великобританії стали такі, як створення інтегро-

ваної системи утилізації відходів на острові 

Уайт, громадської бібліотеки у м. Борнмут, шкіл 

в Брижпорті і Дорсеті, будинків перестарілих у 

Сурреі, будівництво будівлі поліції в Ілкестоні, 

північного кільця Бірмінгема і залізничної мере-

жі Кройдона [5].  

У кінці 90-x років у рамках просування ідеї 

«приватної фінансової ініціативи» Держказначейс-

твом країни була створена група з висококваліфі-

кованих службовців (Treasure task force), метою 

якої було надання різносторонньої допомоги мініс-

терствам і відомствам. На основі цієї групи в  

2000 році була сформована спеціальна державно-

приватна компанія Partnerships UK [6, с. 125]. 

Partnerships UK було утворено в якості 

методологічного центру з питань теорії і прак-

тики державно-приватного партнерства при 

Уряді Великобританії та діяло в якості робочо-

го підрозділу міністерства фінансів. Згодом, 

воно було перетворено в спільну державно-

приватну структуру, в якій 51 % став належати 

приватному сектору.  
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Ключовими сферами застосування проек-

тів ПФІ є: освіта та відпочинок, охорона здо-

ров’я, транспорт, заклади закритого типу, гро-

мадські заклади, соціальне житло, комунікації, 

заклади та споруди для міністерства оборони, 

засоби комунікації. 

Цікавим для української практики є досвід 

залучення приватного сектора до проектів ДПП у 

Франції. Ця країна входить до числа лідерів, які 

успішно реалізують механізм ДПП та мають зна-

чні напрацювання взаємодії державного та при-

ватного секторів у сфері інфраструктури. Впер-

ше в країні цей механізм виник у 1552 році при 

спорудженні каналу за концесійним принципом. 

Надалі механізм ДПП розвивається у рамках 

«Співтовариств змішаної економіки» (SEM) і 

концесій. Необхідно підкреслити, що правова 

база була нестабільною і слабкою, оскільки єди-

ного закону, яким би регулювалися всі форми 

ДПП, у Франції не було. Кожна форма регулю-

валася різними нормативно-правовими актами і 

нормами адміністративного та цивільного права. 

Перші законодавчі акти, регулюючі діяльність 

SEM, з'явилися лише в 1960-х роках. Згідно з 

законодавством, у рамках SEM держава і місцева 

влада повинні мати більшу частку, щоб грати в 

них домінуючу роль в управлінні ними. Напри-

клад, закон Франції № 2002-1094 від 29 серпня 

2002 р., відомий як LOPSI, дозволяє приватному 

сектору брати участь у проектуванні, будівницт-

ві, фінансуванні та обслуговуванні об’єктів для 

потреб правосуддя, правоохоронних органів, ар-

мії і міністерства оборони, а постанова уряду 

№ 2003-850 від 4 вересня 2003 р. дозволяє при-

ватному сектору брати участь в аналогічних кон-

трактних схемах, проте в секторі охорони здо-

ров’я. У 2004 році був прийнятий закон про дер-

жавно-приватне партнерство, а вже в 2005 році 

було створено центр розвитку ДПП при мініс-

терстві фінансів. Основною метою центру стало 

сприяння виконавчим органам державної влади – 

ініціаторам проектів ДПП у підготовці та реалі-

зації проектів державно-приватного партнерства 

на всій території Франції [7, c. 78]. 

У 2014 році у Франції було реалізовано 10 

ДПП-проектів . В останні кілька років основни-

ми сферами реалізації проектів ДПП є: будівниц-

тво та обслуговування доріг, а також водопоста-

чання. Нині у рамках ДПП у Франції будуються 

стадіони до ЄВРО-2016 та відповідна інфрастру-

ктура.  

Активно застосовується механізм впрова-

дження й реалізації ДПП, його правові та еконо-

мічні аспекти, концесійні механізми в Італії. В 

цій країні державно-приватне партнерство є од-

ним з найбільш перспективних та ефективних 

інструментів міського і регіонального економіч-

ного та соціального розвитку. Основними сфе-

рами застосування ДПП в Італії є: транспорт, 

лікарні, житлово-комунальна сфера.  

Перше звернення до державно-приватного 

партнерства в Нідерландах відбулося у 1980 ро-

ці, однак як дійовий інструмент розвитку еконо-

міки воно почало активно розвиватися лише у 

1995 році. Цей механізм став альтернативою ме-

ханізму приватизації. Слід відмітити, що держа-

вні установи, відповідальні за поширення меха-

нізму ДПП на практиці виступили проти нього. 

Причиною цьому стала незрозумілість мети та 

наслідків ДПП, відсутність кваліфікованих спе-

ціалістів, обізнаних з питанням ДПП, а також 

впевненість державних службовців у тому, що 

запровадження ДПП призведе до втрати викону-

ваних ними функцій. 

Перші проекти ДПП були пов’язані з буді-

вництвом автодоріг регіонального значення та 

мереж високошвидкісних залізничних доріг. Не-

зважаючи на брак знань та досвіду, всі проекти 

були реалізовані успішно. 

Особливістю державно-приватного парт-

нерства в цій країні є те, що ДПП самостійно 

освоюється регіональними відомствами, які вба-

чають у ньому ефективний інструмент сталого 

економічного розвитку без просування його уря-

дом чи приватним сектором. Крім того, голланд-

ське ДПП відрізняється наявністю стандартних 

контрактів і процедур, швидких та надійних.  

Найпоширенішою формою ДПП у Нідер-

ландах є контракт життєвого циклу, крім нього 

використовуються концесії, проекти комплекс-

ного освоєння територій, альянси тощо. Основ-

ними сферами застосування ДПП є: будівництво 

доріг, охорона здоров’я, освіта, комунальні спо-

руди [8, с. 140]. 

В Іспанії перші проекти ДПП з'явилися в 

середині 1990-х років, хоча схожі форми держа-

вно-приватних угод застосовувалися ще в 1970-

1980-ті роки в рамках будівництва платних авто-

мобільних доріг. Пріоритетним напрямом реалі-

зацій проектів є будівництво залізничних та ав-

томобільних доріг. В інших сферах державно-

приватне партнерство розвивається не досить 

інтенсивно. Причиною цьому є труднощі залу-

чення приватних інвестицій. 

Доступ до міжнародних ринків капіталу 

дуже обмежений у зв'язку з переважанням місце-

вих гравців у фінансовому секторі країни. Крім 

того, існує поширене переконання, що держава 

може завжди втрутитися, здійснити підтримку в 

наданні основних суспільних послуг і уникнути 

провалу проекту. Це укріплює перевагу місцевих 

гравців порівняно з міжнародними, які не чека-

ють вірогідності втручання з боку держави під 

час надання пропозиції. Останні поправки до 

чинного законодавства додали значної гнучкості 

стосовно фінансування і структури проектів [9, с. 

22-23]. 

У Німеччині реалізацію проектів на основі 

ДПП спочатку використовували в кооператив-

ному будівництві. Перші некомерційні будівель-
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ні спільноти були створені на основі приватних 

інвестицій у середині XIX століття. 

ДПП у Німеччині розвивається з  

1990 року. Однак активний розвиток ДПП по-

чався в 2000-х роках. У квітні 2001 року Феде-

ральним канцлером була скликана «робоча 

група Канцлера». У липні 2002 року був ство-

рений Керівний комітет з питань ДПП у дер-

жавному надземному будівництві, що предста-

вив у жовтні 2003 року федеральний експерт-

ний висновок щодо ДПП. У грудні цього ж ро-

ку були розроблені «Практичні рекомендації з 

рамкових умов». У вересні 2005 р. був прийня-

тий і вступив у дію федеральний закон про 

стимулювання ДПП і про поліпшення рамко-

вих нормативних умов. Цей нормативно-

правовий акт спрощує оподатковування проек-

тів ДПП, докладно регулює порядок переходу 

прав власності на майно, регламентує порядок 

створення та діяльності підприємств для реалі-

зації проектів ДПП, у тому числі малих та се-

редніх підприємств. В 2006 році були прийняті 

стандарти з оцінки ефективності ДПП-

проектів. В 2008 році 10 федеральних земель, 

82 муніципалітети та 33 інших органів влади 

схвалили рамкову угоду. 

При цьому варто відзначити, що керівниц-

тво ФРН послідовно проводить курс на підтрим-

ку приватної ініціативи в публічному секторі. 

Стратегічна ціль – значне збільшення частки 

ДПП (до 15–20%) у державних закупівлях (зараз 

близько 4%). 

Що стосується органів регулювання ДПП, 

то в Німеччині в листопаді 2008 року для успіш-

ної реалізації проектів створена консалтингова 

компанія у формі акціонерного товариства ДПП, 

що розташоване в Берліні. Компанія була засно-

вана під егідою Міністерства фінансів та Мініс-

терства транспорту, будівництва і міського роз-

витку. Метою її створення є надання консульта-

цій на користь держави, економіки і суспільства 

у зв'язку з новими формами співробітництва між 

державними і приватними партнерами. На земе-

льному рівні використовуються інститути підт-

римки ДПП, що організовані за принципом ме-

режевої організації, моделлю робочої або опера-

тивної групи та модель рад з підтримки ДПП. 

До особливостей ДПП у Німеччині вар-

то також віднести той факт, що приватизація 

підприємств розглядається як один з механіз-

мів ДПП, тому що в договорі придбання май-

на чітко прописуються завдання, параметри 

роботи для підприємств-власників нових ак-

тивів [10, с. 250-254]. 

Проекти ДПП реалізуються, як правило, у 

сфері спорудження, модернізації або реконстру-

кції різного роду інфраструктурних об'єктів, а 

також інших соціально значимих об'єктів неру-

хомості й наступного управління ними.  

Один із основних напрямів діяльності 

пов’язаний з будівництвом й експлуатацією 

різних об'єктів нерухомого майна, в основно-

му, у сфері освіти, охорони здоров’я , культури 

та спорту, в адміністративній сфері, промисло-

вих територій, рідко – у випадках промислово-

го устаткування тощо. Значну частку також 

займають спільні ДПП-проекти у транспорті, 

сфері комунального обслуговування населення 

і енергетичній сфері. До нових сфер застосу-

вання ДПП останнім часом додалася сфера на-

дання різних «державних послуг», у тому числі 

в області телекомунікацій та інформаційних 

технологій [11, с. 107]. 

Що стосується українського досвіду, то за 

даними Світового банку в Україні протягом 

1990–2014 років було реалізовано лише 58 прое-

ктів, в які інвестовано $14,6 млн, з них близько 

$12 млн – у сферу телекомунікацій [12]. Однак 

наведені дані Світового банку не показують реа-

льного стану розвитку ДПП в Україні. Слід кон-

статувати, що застосування механізму ДПП не 

набуло достатнього поширення в Україні, прик-

лади успішних ДПП-проектів відсутні. 

Висновки і перспективи подальших  

досліджень. У результаті проведеного дослі-

дження можна зробити висновок, що сьогодні 

державно-приватне партнерство є однією з  най-

більш  ефективних  форм  співробітництва між  

державним  і  приватним  секторами. Ця форма 

співробітництва виникла ще в давні часи та ус-

пішно розвивається до теперішнього часу. Дос-

лідження зарубіжного досвіду показало, що про-

екти, засновані на принципах співпраці держави 

та бізнесу активно формуються та розвиваються 

у всьому світі. Отже, зарубіжні країни накопичи-

ли достатній досвід у сфері формування та по-

ширення державно-приватного партнерства. 

Об’єднання ресурсів і досвіду держави та прива-

тного партнера дозволяє їм вирішувати суспіль-

но значимі завдання. При цьому кожна країна 

використовує свої інструменти поширення та 

розвитку державно-приватного партнерства, а 

отже темпи реалізацій проектів ДПП у кожній 

країні різні. Крім того, ДПП-проекти застосову-

ються урізних сферах економіки, навіть у тих, які 

раніше знаходилися тільки у власності держави. 

Слід відзначити, що в зарубіжній практиці існує 

безліч прикладів успішної взаємодії державного і 

приватного секторів. Такі приклади набирають 

істотних обертів,  їх кількість постійно збільшу-

ється. Врахування напрацьованого зарубіжного 

досвіду у рамках державно-приватного партнер-

ства дозволить нашій державі більш стрімко роз-

виватися в цьому напрямі. 
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