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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  
ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РЕАЛІЗАЦІЇ  

СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 

Вступ. Держава та бізнес дедалі активніше всту-
пають у співробітництво у пошуках економічно ефек-
тивних шляхів вирішення завдань суспільства. Однією 
з форм взаємодії влади та бізнесу, які позитивно заре-
комендували себе на практиці, є публічно-приватне 
партнерство (ППП). Незважаючи на визнання цієї  
форми взаємодії однією з найважливіших механізмів 
реалізації стратегій регіонального розвитку на засадах 
смарт-спеціалізації, впровадження публічно-приват-
ного партнерства в українську практику стримує ціла 
низка практичних та методичних питань щодо забез-
печення управління розвитком економіки регіону з 
урахуванням механізму ППП. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Тематика 
досліджень щодо публічно-приватного партнерства 
активно обговорюється в засобах масової інформації 
[1-6], на вебінарах та онлайн зустрічах. Щороку на цю 
тему з'являються навіть не десятки, а сотні публікацій. 
Незважаючи на великий список авторів, що приділя-
ють питанням розвитку публічно-приватного партнер-
ства, рівень значущості питань, що регулюють ППП, 
тільки збільшується, що робить тему дослідження дуже 
актуальною та своєчасною. Розвиток інституціональ-
ного середовища, формування нормативно-правового 
забезпечення, вироблення науково-методичних реко-
мендацій у сфері ППП є дуже важливим завданням, 

адже узгоджене співробітництво держави та приват-
ного бізнесу є важливою умовою успішного впро- 
вадження підходу смарт-спеціалізації в Україні. 

Метою роботи є дослідження сучасного стану  
розвитку публічно-приватного партнерства та обґрун-
тування перспективи розвитку ППП в реалізації 
смарт-спеціалізації в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах 
запровадження стратегій на засадах смарт-спеціаліза-
ції публічно-приватне партнерство є найбільш ефек-
тивним інструментом підтримки інвестиційної актив-
ності в регіонах для реалізації пріоритетних проєктів. 
Однак повномасштабна реалізація ППП здійсненна 
лише на основі включення довгострокових перспектив 
використання публічно-приватного партнерства в 
стратегії розвитку регіонів як можлива складова фі-
нансового забезпечення [7-30].  

За даними центральних та місцевих органів вико-
навчої влади в Україні, станом на 01.01.2021 р. на умо-
вах публічно-приватного партнерства укладено 192 до-
говори, з яких реалізується тільки 39 договорів (29 — 
концесійних договорів, 6 — договорів про спільну дія-
льність, 4 — інші договори) [31]. У розрізі регіонів лі-
дерами у реалізації договорів публічно-приватного 
партнерства є Миколаївська (6 договорів) та Львівська 
(5 договорів) області (див. рисунок).  

Рисунок. Кількість договорів на засадах публічно-приватного партнерства 

Складено за даними джерела [31]. 
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Сфера застосування публічно-приватного парт-
нерства в Україні досить вузька. Це переважно розви-
ток об'єктів транспортної, житлово-комунальної, соці-
альної та іншої інфраструктури. Сфера реалізації до-
говорів публічно-приватного партнерства серед облас-
тей розподілилася наступним чином [31]: у Дніпро- 
петровській області реалізується 1 договір в вироб- 
ництві, транспортуванні і постачанні тепла та розпо-
ділі і постачанні природного газу; у Донецькій облас-
ті — 1 договір в виробництві, розподіленні та поста-
чанні електричної енергії, 2 договори в виробництві, 
транспортуванні і постачанні тепла та розподілі і пос-
тачанні природного газу, 1 договір в поводженні з  
відходами, крім збирання та перевезення; у Житомир-
ській області — 1 договір в виробництві, транспорту-
ванні і постачанні тепла та розподілі і постачанні при-
родного газу; у Закарпатській області — 3 договори у 
виробництві, транспортуванні і постачанні тепла та 
розподілі і постачанні природного газу, 1 договір в 
збору, очищенні та розподіленні води; у Запорізькій об-
ласті — 2 договори в зборі, очищенні та розподіленні 
води та 2 договори в інших видах економічної діяль-
ності; у Івано-Франківській області — 1 договір в бу- 
дівництві та/або експлуатації автострад, доріг, заліз-
ниць, злітно-посадкових смуг на аеродромах, мостів, 
шляхових естакад, тунелів і метрополітенів морських  
і річкових портів та їх інфраструктури; у Київській об-
ласті — 2 договори в зборі, очищенні та розподіленні 
води, 1 договір в охороні здоров’я та 1 договір в ту- 
ризмі, відпочинку, рекреації, культурі та спорті; у Кі-
ровоградській області — 1 договір в туризмі, відпо- 

чинку, рекреації, культурі та спорті; у Львівській об- 
ласті — 2 договори в зборі, очищенні та розподіленні 
води, 1 договір в охороні здоров'я та 2 договори в ту-
ризмі, відпочинку, рекреації, культурі та спорті; у Ми-
колаївській області — 6 договорів в зборі, очищенні та 
розподіленні води та 1 договір в будівництві та/або 
експлуатації автострад, доріг, залізниць, злітно-посад-
кових смуг на аеродромах, мостів, шляхових естакад, 
тунелів і метрополітенів морських і річкових портів та 
їх інфраструктури; в Одеській області — 1 договір в ту-
ризмі, відпочинку, рекреації, культурі та спорті; у Пол-
тавській області — 1 договір в поводженні з відходами, 
крім збирання та перевезення; у Харківській області — 
1 договір в виробництві, розподіленні та постачанні 
електричної енергії; у Херсонській області — 1 договір 
в виробництві, розподіленні і постачанні електричної 
енергії та 1 договір в будівництві та/або експлуатації 
автострад, доріг, залізниць, злітно-посадкових смуг на 
аеродромах, мостів, шляхових естакад, тунелів і мет-
рополітенів морських і річкових портів та їх інфра-
структури; у Хмельницькій області — 1 договір в інших 
видах економічної діяльності; у Чернігівській області — 
1 договір в виробництві, транспортуванні і постачанні 
тепла та розподілі і постачанні природного газу. 

Детальна інформація щодо кількісних показників 
щодо публічно-приватного партнерства на сайтах об-
ласних державних адміністрацій відсутня (див. таб-
лицю). На всіх сайтах адміністрацій наведено лише ін-
формацію щодо нормативно-правової бази для реалі-
зації інвестиційних проєктів, зокрема й публічно-при-
ватного партнерства. 

Таблиця 
Інформація щодо публічно-приватного партнерства на сайтах обласних державних адміністрацій 

Обласні  
державні  

адміністрації 

Інформація 
щодо нор-
мативно-
правової 
бази ППП 

Інформа-
ція про 
кількість 
ППП 

Відповідальний від-
діл в адміністрації 

Завдання відділу у сфері 
публічно-приватного 

партнерства 

Пропозиції для реалі-
зації інвестиційних 
проєктів на засадах 

ППП 

1 2 3 4 5 6

Вінницька 
обласна дер-
жавна адмі-
ністрація 

Наведена  Відсутня Департамент міжна-
родного співробіт- 
ництва та регіональ-
ного розвитку Він-
ницької обласної 
державної адмініст-
рації 

Державна політика у 
сфері інвестиційної  
діяльності та державно-
приватного партнерства 

Відсутні 

Волинська 
обласна дер-
жавна адмі-
ністрація 

Наведена  Відсутня Департамент зовніш-
ніх зносин, залу-
чення інвестицій та з 
питань туризму і ку-
рортів 

Державна політика у 
сфері інвестиційної  
діяльності та державно-
приватного партнерства 

Відсутні 

Дніпропет-
ровська об-
ласна дер- 
жавна адмі-
ністрація  

Наведена  Відсутня Департамент еконо-
мічного розвитку 

Державна політика з 
питань розвитку під- 
приємництва, держав-
но-приватного партнер-
ства, державної регуля-
торної політики 

Відсутні 

Донецька 
обласна дер-
жавна адмі-
ністрація 

Наведена  Відсутня Департамент інвес-
тиційно-інновацій-
ного розвитку і зов-
нішніх відносин   

Розвиток державно-
приватного партнерства 
в області 

Будівництво парку від-
починку та розваг (ак-
вапарку) (м. Маріу-
поль); 
створення медичного 
кластеру (медичний 
кампус) (м. Маріу-
поль); 
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Продовження таблиці 

1 2 3 4 5 6

будівництво парку 

розваг «Меріленд»  
(м. Маріуполь); 
створення сучасного 

кінотеатру (на базі  
Палацу культури)  
(м. Костянтинівка) 

Житомир-
ська обласна 

державна ад-
міністрація 

Наведена Відсутня Департамент агро-
промислового роз- 

витку та економіч-
них політики  

Державна політика у 
сфері інвестиційної  

діяльності та державно-
приватного партнерства 

Відсутні 

Закарпат-
ська обласна 
державна ад-

міністрація 

Наведена Відсутня Департамент еконо-
мічного та регіо- 
нального розвитку, 

торгівлі, залучення 
інвестицій, забезпе-
чення виконання 

державних програм 
та контролю за їх 

виконанням 

Державна політика у
сфері інвестиційної  
діяльності та державно-

приватного партнерства 

Відсутні 

Запорізька 
обласна дер-

жавна адмі-
ністрація 

Наведена Відсутня Департамент еконо-
мічного розвитку  

і торгівлі 

Державна політика 
у сфері інвестиційної 

діяльності та державно-
приватного партнерства 

Відсутні 

Івано-Фран-
ківська об-
ласна дер- 

жавна адмі-
ністрація 

Наведена Відсутня Департамент еконо-
мічного розвитку, 
промисловості та ін-

фраструктури 

Супровід реалізації між-
муніципальних угод та 
договорів партнерства 

Відсутні 

Київська об-
ласна дер- 
жавна адмі-

ністрація  

Наведена Відсутня Департамент еконо-
міки та цифровізації

Державна політика 
у сфері інвестиційної 
діяльності та державно-

приватного партнерства 

Відсутні 

Кіровоград-

ська обласна 
державна ад-
міністрація 

Наведена Відсутня Департамент еконо-

мічного розвитку та 
торгівлі 

Державна політика 

у сфері інвестиційної 
діяльності та державно-
приватного партнерства 

Відсутні 

Луганська 
обласна дер-

жавна адмі-
ністрація 

Наведена Відсутня Департамент еконо-
мічного розвитку та 

зовнішньоекономіч-
ної діяльності 

Державна політика 
у сфері інвестиційної 

діяльності та державно-
приватного партнерства 

Відсутні 

Львівська 
обласна дер-
жавна адмі-

ністрація 

Наведена Відсутня Департамент еконо-
мічної політики 

Державна політика 
у сфері інвестиційної 
діяльності 

Відсутні 

Миколаїв-

ська обласна 
державна ад-
міністрація 

Наведена Відсутня Департамент еконо-

мічного розвитку  
та регіональної полі-
тики 

Державна політика 

у сфері інвестиційної 
діяльності та державно - 
приватного партнер- 

ства 

Відсутні 

Одеська об-

ласна дер- 
жавна адмі-
ністрація 

Наведена Відсутня Департамент інвес-

тиційної та зовніш-
ньоекономічної дія-
льності, міжнарод-

ного співробітництва 
і туризму 

Державна політика 

у сфері інвестиційної 
діяльності та особливос-
тей реалізації на терито-

рії області режиму іно-
земного інвестування 

Відсутні 

Полтавська 
обласна дер-
жавна адмі-

ністрація  

Наведена Відсутня Департамент еконо-
мічного розвитку, 
торгівлі та залучення 

інвестицій 

Державна політика 
у сфері інвестиційної 
діяльності та державно- 

приватного партнерства 

Відсутні 
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Закінчення таблиці 

1 2 3 4 5 6

Рівненська 
обласна дер-
жавна адмі-
ністрація 

Наведена Відсутня Департамент еконо-
мічного розвитку  
і торгівлі 

Державна політика 
у сфері інвестиційної 
діяльності та державно-
приватного партнерства 

Відсутні 

Сумська об-
ласна дер- 
жавна адмі-
ністрація 

Наведена Відсутня Департамент еконо-
мічного розвитку  
і торгівлі 

Державна політика у 
сфері інвестиційної дія-
льності та державно-
приватного партнерства 

Відсутні 

Тернопіль-
ська обласна 
державна ад-
міністрація  

Наведена Відсутня Департамент еконо-
мічного розвитку  
і торгівлі 

Державна політика 
у сфері інвестиційної 
діяльності (у частині ка-
пітальних вкладень) 

Відсутні 

Харківська 
обласна дер-
жавна адмі-
ністрація  

Наведена Відсутня Департамент еконо-
міки і міжнародних 
відносин 

Державна політика у 
сфері державно-приват-
ного партнерства 

Відсутні 

Херсонська 
обласна дер-
жавна адмі-
ністрація  

Наведена Відсутня Управління «Офіс 
інвестицій та роз- 
витку експорту» 

Державна політика 
у сфері інвестиційної 
діяльності та державно-
приватного партнерства 

Відсутні 

Хмельни-
цька обласна 
державна ад-
міністрація  

Наведена Відсутня Департамент еконо-
мічного розвитку 

Державна політика 
у сфері інвестиційної 
діяльності та державно-
приватного партнерства 

Відсутні 

Черкаська 
обласна дер-
жавна адмі-
ністрація 

Наведена Відсутня Департамент регіо-
нального розвитку 

Державна регуляторна 
політика, зовнішні зно-
сини, взаємодії з еконо-
мічними та міжнарод-
ними організаціями,  
розвиток підприєм- 
ництва 

Відсутні 

Чернівецька 
обласна дер-
жавна адмі-
ністрація 

Наведена Відсутня Департамент регіо-
нального розвитку 

Державна політика 
у сфері державно-при-
ватного партнерства 

Відсутні 

Чернігівська 
обласна дер-
жавна адмі-
ністрація 

Наведена Відсутня Департамент еконо-
мічного розвитку 

Державна політика 
у сфері державно-при-
ватного партнерства 

Відсутні 

Складено за даними джерел [32-54]. 

Єдиним винятком є Донецька обласна державна 
адміністрація, де наведено чотири пропозиції для реа-
лізації інвестиційних проєктів на засадах публічно-
приватного партнерства [35].  

Сучасний стан розвитку та розуміння концепції 
публічно-приватного партнерства в регіональних стра-
тегіях дозволяє виявити, що поступово відбувається 
інтеграція ППП у практику стратегування соціально-
економічного розвитку регіонів на засадах смарт-спе-
ціалізації. Прийняття регіональних стратегій розвитку 
на період до 2027 року згенерувало новий етап онов-
лення стратегічних документів областей. В регіональ-
них стратегіях розвитку наголошується, що розроблені 
стратегії є документом «налагодження партнерства 
між обласною державною адміністрацією, районними 
державними адміністраціями, обласною радою, ін-
шими органами місцевого самоврядування, вищими 
навчальними закладами, а також організаціями грома-
дянського суспільства для того, щоб стратегічний до-
кумент став надбанням усіх зацікавлених сторін та за-
безпечив суспільну підтримку плану реалізації Страте-
гії» [7-30]. Таким чином, стратегія адресована насе- 

ленню регіону, органам влади, які керуються даною 
стратегією та реалізують її в частині своїх повнова-
жень, та бізнес-спільноті, що бере участь у реалізації 
стратегії на засадах публічно-приватного партнерства. 

В усіх без винятку стратегіях регіонального роз-
витку зазначено, що серед основних механізмів реалі-
зації Стратегії є механізм публічно-приватного парт-
нерства [7-30]. Ключовими напрямами для інвестицій 
на засадах публічно-приватного партнерства є «будів-
ництво (реконструкція, модернізація) мереж газо-  
і теплопостачання, водопостачання, водовідведення, 
розвиток житлового будівництва; розбудова об’єктів 
дорожнього господарства та інфраструктури галузей 
охорони здоров’я та соціального забезпечення; видо-
буток та переробка корисних копалин; екологізація 
регіонального розвитку (будівництво очисних споруд, 
переробка твердих побутових відходів тощо)» [7-30]. 

Однак, впровадження підходу смарт-спеціалізації 
у стратегічне планування регіонів привносить зміни до 
практики застосування публічно-приватного партнер-
ства. За цих обставин необхідно розширити сфери за-
стосування ППП, й одночасно змінити акцент на ви- 
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рішення завдань щодо структурної перебудови, мо- 
дернізації та інноваційного оновлення економіки ре-
гіонів. Це потребує використання принципово нових 
інституціональних форм публічно-приватного парт-
нерства. 

Крім того, у регіональних стратегіях недостатньо 
відображено інституціональний аспект розвитку прак-
тики публічно-приватного партнерства, зокрема сис-
тема тих інститутів, які мають безпосередньо взаємо-
діяти з інвесторами, проводити експертизу та просу-
вати конкретні проєкти публічно-приватного партнер-
ства. Тільки в трьох документах вказано про розвиток 
можливих інститутів, зокрема у Стратегії розвитку Во-
линської області на період до 2027 року «з метою роз-
витку партнерства влади і бізнесу у вирішенні питань 
соціально-економічного розвитку утворена та функ- 
ціонує Регіональна рада підприємців при обласній 
державній адміністрації. Здійснює діяльність Коорди-
наційна рада з питань розвитку підприємництва в об-
ласті. Відповідні координаційні ради функціонують в 
усіх райдержадміністраціях, виконкомах міських (міст 
обласного значення) рад. Напрацьовані ними акту- 
альні питання ведення бізнесу враховуються при 
прийнятті управлінських рішень та підготовці пропо-
зицій центральним органам виконавчої влади» [8, 
с. 96]; у Стратегії розвитку Івано-Франківської області 
на 2021-2027 роки «з метою практичного забезпечення 
реалізації положень Стратегії в регіоні можуть бути за-
діяні (створені, наприклад — Агентство регіонального 
розвитку) інститути розвитку, які у тому числі функ-
ціонують на засадах державно-приватного партнер- 
ства» [15, с. 81]; у Стратегії розвитку Київської області 
на 2021-2027 роки «з метою практичного забезпечення 
реалізації положень Стратегії в регіоні можуть бути за-
діяні (створені, наприклад — Агентство регіонального 
розвитку) інститути розвитку, які у тому числі функ-
ціонують на засадах державно-приватного партнер- 
ства» [16, с. 147]. 

У стратегіях регіонального розвитку наголошу-
ється на інвестиційних функціях публічно-приватного 
партнерства та передбачається використання різних 
його форм — «концесії, орендних відносин, лізингу, 
угоди про розподіл продукції, договору щодо управ-
ління державним і комунальним майном, договору 
про спільну діяльність тощо» [7-30]. Однак аналіз 
стратегічних документів регіонів свідчить про те, що 
публічно-приватне партнерство ще недостаньо розви-
нуто й потребує удосконалення в частині обґрунту-
вання форм ППП, які будуть найефективнішими для 
вирішення конкретних стратегічних та оперативних 
цілей, завдань розвитку регіону. 

Висновки. Для покращення ситуації щодо засто-
сування публічно-приватного партнерства в стратегіях 
регіонального розвитку слід розробити План заходів 
«дорожню карту» розвитку публічно-приватного парт-
нерства. Результатом розробки «Дорожньої карти» має 
стати визначення напрямів практичної реалізації ре- 
гіональної політики України в сфері ППП, а також су-
купність дій органів публічної влади України з реалі-
зації даної політики. 

Як випливає із вищевикладеного, основними на-
прямами розвитку публічно-приватного партнерства в 
Україні є такі: 1) розвиток законодавства щодо ППП 
(усунення законодавчих бар'єрів шляхом подальшого 
удосконалення законодавства: розширити сфери за-
провадження ППП з урахуванням смарт-спеціалізації; 

запровадити інституціональні форми ППП; урахувати 
інтереси усіх сторін, в тому числі міжнародних фінан-
сових організацій; передбачити гнучкі форми держав-
ної підтримки проєктів); 2) розвиток інституціональ-
ного середовища для розробки і реалізації публічно-
приватного партнерства (утворення фінансових інсти-
тутів розвитку ППП для інвестування і гарантування 
приватних інвестицій (Банку розвитку України, Ін- 
вестиційного фонду України, Венчурного фонду Ук-
раїни, регіональних венчурних фондів); утворення не-
фінансових інститутів розвитку ППП (інформаційні, 
консультаційні, методичні, організаційні, експертні та 
інші організації); утворення освітніх програм в учбо-
вих закладах для підготовки висококваліфікованих 
державних службовців у сфері ППП; створення плат-
форм для комунікації бізнесу, організувати міжрегіо-
нальні бізнес-форуми; організація інформаційних за-
ходів щодо популяризації публічно-приватного парт-
нерства; 3) розвиток управління і організації ППП, 
механізму реалізації проєктів публічно-приватного 
партнерства (створення Єдиного електронного реєст-
ру проєктів публічно-приватного партнерства; роз- 
роблення системи управління у сфері публічно-при- 
ватного партнерства з чітким розподілом повноважень 
між органами публічної влад у рамках підготовки і  
реалізації проєктів ППП та координацією їх діяльно-
сті). 

Таким чином, запропоновані заходи «дорожньої 
карти» спрямовані на стимулювання розвитку пуб- 
лічно-приватного партнерства для реалізації довго-
строкових інноваційних проєктів у регіонах та підви-
щення їх інвестиційної привабливості для приватних 
інвесторів та міжнародних фінансових організацій. 
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