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Державно-приватне партнерство  

Загальна інформація (зразок) 

Державно-приватне партнерство в Україні — система відносин між державним та 

приватним партнерами, при реалізації яких ресурси обох партнерів об'єднуються з 

відповідним розподілом ризиків, відповідальності та винагород (відшкодувань) між 

ними, для взаємовигідної співпраці на довгостроковій основі у створенні 

(відновленні) нових та/або модернізації (реконструкції) діючих об'єктів, які 

потребують залучення інвестицій, та користуванні (експлуатації) такими об'єктами.  
 

В Україні Закон «Про державно-приватне партнерство» передбачає реалізацію 

проектів лише у формі договору, тоді як, наприклад, у ряді європейських країн 

такого обмеження немає, переважно створюється спеціальна структура у формі 

юридичної особи за участю публічного і приватного партнера, у ряді випадків – ще 

за участю фінансових інститутів.  
 

У рамках даного об`єднання і укладаються договори, що дозволяє досягти 

максимальної структурованості і прозорості операції.  
 

Держава гарантує додержання установлених цим Законом умов для 

провадження діяльності приватних партнерів, пов’язаної з виконанням договорів, 

укладених в рамках державно-приватного партнерства, додержання їх прав і 

законних інтересів.  



  

Державно-приватне партнерство  

Загальна інформація (схема) 

Консультативно-

дорадчі органи  

Органи місцевого 

самоврядування  

Міністерство економічного розвитку і торгівлі 

Регіональні органи 

виконавчої влади 

Центральні органи 

виконавчої влади 

Конкурсні комісії  

Державний 

партнер  

Приватний 

партнер   



  

Державно-приватне партнерство  

Взаємодія в суспільстві (схема) 

Органи  

самоврядування,  

депутати 

Органи  

виконавчої  

влади 

Громада,  

населення  

окремої 

території 

Громадська  

рада 

Бюджет,  

держфінасування  

Інвестор,  

спонсор,  

донор 

Адміністратори Економісти 

Проектні  

консультанти 

Цільові програми  

розвитку 

Дорадчі органи  

та НДІ 

Створення умов  

для вирішення  

соціально-економічних  

питань  

з використанням  

механізмів ДПП 



  

Державно-приватне партнерство  

Новини та заходи  

(на сайті Мінекономрозвитку) 

Новини Мінекономрозвитку 

Інформація щодо заходів 

Інформація щодо освітніх 

заходів 

Громадські обговорення  

Оголошення конкурсних 

торгів на визначення 

партнера 

Програми міжнародної 

технічної допомоги 

Пропозиції щодо 

внесення змін до 

законодавчих актів  



  

Державно-приватне партнерство  

Переваги державно-приватного 

партнерства 

Для держави Для приватного бізнесу 

1. Скорочення витрат на надання послуг 

2. Активізація інвестиційної діяльності 

3. Ефективне управління майном  

4. Економія фінансових ресурсів  держави 

5. Використання досвіду приватних компаній 

6. Оптимізація розподілу ризиків 

7. Підвищення ефективності інфраструктури 

8. Розвиток форм проектного фінансування 

9. Стимулювання підприємницького мислення 

10. Рівний діалог між владою та бізнесом 

11. Збереження та створення робочих місць 

2. Доступ до раніше закритих сфер 

економіки ( ЖКГ, інфраструктура тощо ) 

3. Розширення можливостей отримання 

пільгових кредитів під державні гарантії 

від міжнародних та вітчизняних 

фінансових установ на строк довгий термін 

4. Поліпшення роботи з державними 

дозвільними органами 

5. Підвищення статусу проекту через участь 

у проектів державного партнера 

6. Позитивний імідж у суспільстві 

7. Оптимізація розподілів ризиків проекту 

1. Залучення бюджетних коштів до проекту 



  

Державно-приватне партнерство  

Законодавство України з питань ДПП 

Кожному фахівцю у сфері державно-приватного партнерства доцільно 

мати відбірку законодавчих актів, які діють на території України у цій сфері 

 

Закони України Підзаконні акти 

Відомчі  

правові акти 

 



  

Державно-приватне партнерство  

Глосарій 

Доцільно створювати глосарій за такою схемою 

 

Визначення, які 

застосовуються 

в сфері ДПП в 

Україні 

Визначення, які 

застосовуються 

у міжнародній 

практиці 

Визначення, які 

застосовуються 

процесі 

реалізації 

проектів 



  

Державно-приватне партнерство  

Рекомендації  

з питань підготовки проектів ДПП 

1. Визначення проекту або об'єкту, який може зацікавить потенційного приватного 

партнера або інвестора 
 

2. Проведения аналізу ефективності застосування механізмів ДПП 
 

3. Підготовка техніко-економічного обґрунтування ( бізнес-плану) проекту 
 

4. Підготовка пропозиції щодо здійснення ДПП згідно затвердженої Форми та 

подання її державному партнеру 
 

5. Підготовка та погодження конкурсної документації по визначенню приватного 

партнера майбутнього проекту 
 

6. Підготовка проекту угоди державно-приватного партнерства 
 

7. Проведення конкурсу на визначення приватного партнера 
 

8. Підписання угоди державно-приватного партнерства між державним партнером 

та переможцем конкурсу. 
 

9. Процедура вступу до прав управління проектом державно-приватного 

партнерства ( отримання доступу до управляння державним майном тощо) 

 



  

Державно-приватне партнерство  

Рекомендації  

з питань підготовки проектів ДПП 

Визначення 

проекту або 

об'єкту 

Підготовка та 

погодження 

конкурсної 

документації по 

визначенню 

приватного партнера 

Підготовка 

пропозиції щодо 

здійснення ДПП 

згідно затвердженої 

Форми та подання її 

державному 

партнеру 

Проведения 

аналізу 

ефективності 

застосування 

механізмів 

ДПП 

ТЕО 

(бізнес 

план) 

проекту 

Підготовка 

проекту 

угоди 

державно-

приватного 

партнерства 

 

1. Проведення конкурсу 

на визначення 

приватного партнера 

 

2.      Підписання угоди 

державно-приватного 

партнерства 

 



  

Державно-приватне партнерство  

 

Сфери застосування  

державно-приватного партнерства  

 

1. Пошук, розвідка родовищ корисних копалин та їх видобування 

2. Розподіл і постачання природного газу 

3. Виробництво, транспортування і постачання тепла 

4. Виробництво, розподілення та постачання електричної енергії 

5. Будівництво та/або експлуатація автострад,  доріг, залізниць, злітно-

посадкових  смуг на аеродромах,  мостів,  шляхових естакад, 

тунелів  і  метрополітенів,  морських  і  річкових  портів  та  їх інфраструктури 

6. Туризм, відпочинок, рекреація 

7. Оброблення відходів 

8. Збір, очищення та розподілення води 

9. Культура та спорт 

10. Охорона здоров’я  

11. Машинобудування 

12. Забезпечення функціонування зрошувальних і осушувальних систем 

13. Управління нерухомістю 

14. Інші сфери здійснення державно-приватного партнерства (освіта, наука, IT 

тощо) 

 



  

Державно-приватне партнерство  

Корисна інформація 

Проект розвитку 

державно-приватного 

партнерства в Україні 
Контакти Програми розвитку ДПП: 

Олена Маслюківська, керівник напрямку навчання та інформаційної 

підтримки 

вул. Хрещатик 44, поверх 3, Київ, Україна, 01001 

тел: +38 044 279 4481 

omaslyukivska@fhi360.org 

03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20 

Тел/факс: (044) 481-21-55 

http://www.academy.gov.ua 

Курси підвищенні 

кваліфікації на базі 

Академії та регіональних 

інститутів та центрів 

підвищення кваліфікації 

mailto:omaslyukivska@fhi360.org


  

Державно-приватне партнерство  

Відділ розвитку державно-приватного 

партнерства 

Згідно с положенням до сфери повноважень відділу розвитку державно-приватного партнерства входить: 

- аналіз та контроль  виконання нормативно-правових актів, України, програм, доручень Президента України та Кабінету 

Міністрів України, наказів та доручень Мінекономрозвитку в сфері державно-приватного партнерства і оприлюднення 

результатів в установленому порядку; 

- підготовки пропозицій та здійснення заходів щодо формування і реалізації єдиної державної політики у сфері державно-

приватного партнерства; 

- створення умов для залучення інвесторів на умовах угод про розподіл продукції, договорів концесії, та інших умовах в 

рамках державно-приватного партнерства; 

- проведення моніторингу ефективності діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері 

державно-приватного партнерства; 

- організації  перевірки виконання договорів, укладених у рамках державно-приватного партнерства; 

- формування та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України проекту переліку об'єктів державної 

власності, що можуть бути надані в концесію; 

- проведення техніко-економічного аналізу проектів угод про розподіл продукції, здійснення їх реєстрації та державної 

реєстрації угод про розподіл продукції; 

- підготовки пропозиції щодо методологічного забезпечення залучення інвестицій на умовах угод про розподіл продукції; 

- участі у підготовці та проведенні конкурсів з визначення інвесторів, в тому числі приватного партнера, та укладенні 

відповідних договорів; 

- здійснення аналізу ефективності державно-приватного партнерства, в тому числі виявлення та розподілу можливих 

ризиків при реалізації проектів в рамках державно-приватного партнерства, їх оцінки та управління; 

- аналізу проектів, що реалізуються на умовах державно-приватного партнерства; 

- підготовки пропозицій щодо створення консультативно-дорадчих органів, організаційний та інформаційно-аналітичний 

супровід їх діяльності, зокрема Міжвідомчої робочої групи з питань розвитку державно-приватного партнерства в Україні;  

сприяння технічно та організаційно роботі Міжвідомчої комісії з укладення та виконання угод про розподіл продукції, 

проведення їх техніко-економічної експертизи; 

- участі у діяльності робочих органів Ради вітчизняних та іноземних інвесторів при Президентові України; 



Козін С.В. 237-88-52  

Департамент  

інвестиційно-інноваційної політики та 

розвитку державно-приватного партнерства  
Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

Відділ розвитку державно-
приватного партнерства в 

Україні 

Тел. (044) 286-03-35 
Тел. (044) 285-66-40 

Тел/факс.(044) 281-95-59 

ел. пошта :nikonuk@me.gov.ua 

www.dpp.taba.ru 
Київ, бул. Дружби народів б. 28. 

к. 408, 409, 410 


