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Фролов С. М., Білопільська О. О. Державно-приватне партнерство як механізм інвестування інноваційних 
технологій поводження з відходами

У статті досліджено можливості використання державноприватного партнерства як механізму інвестування сфери поводження з відходами в 
Україні. Представлені механізми та форми державноприватного партнерства. Проаналізовано особливості міжнародного досвіду реалізації про
ектів на основі державноприватного партнерства. Розглянуто досвід співпраці підприємств та громад в Україні для вирішення проблем у сфері 
поводження з твердими побутовими відходами. Зроблено висновок, що державноприватне партнерство є потенційним механізмом залучення 
інвестицій місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування для реалізації проектів, спрямованих на забезпечення 
екологічної складової сталого суспільного розвитку.
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Фролов С. М., Белопольская А. А. Государственно-частное  

партнерство как инструмент инвестирования инновационных 
технологий обращения с отходами

В статье исследованы возможности использования государственно
частного партнерства как механизма инвестирования сферы обращении 
с отходами в Украине. Представлены механизмы и формы государственно
частного партнерства. Проанализированы особен ности международ
ного опыта реализации проектов на основе государ ственночастного 
партнерства. Рассмотрен опыт сотрудничества предприятий и общин 
в Украине для решения проблем в сфере обращения с твердыми быто
выми отходами. Сделан взвод о том, что государственночастное пар
тнерство является потенциальным ме ха низмом привлечения инвести
ций местными органами государст венной власти и органами местного 
самоуправления для реализации проектов, направленных на обеспечение 
экологической составляющей устойчивого общественного развития.
Ключевые слова: инвестиционная способность общин, развитие ин
фраструктуры, государственночастное партнерство, сфера обра
щения с отходами.
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Впродовж останніх років в Україні державнопри
ватне партнерство набуває актуальності, адже 
очевидним є той факт, що забезпечення високих 

і стійких темпів розвитку країни та регіонів неможли
ве без ефективного партнерства державних і місцевих 
органів влади з представниками приватного бізнесу. 
Стратегії та програми, що орієнтуються тільки на ви
користання бюджетних коштів, не дозволяють органам 
влади здійснювати масштабні, стратегічні проекти, що 
формують конкурентоспроможність країни. Визнаною 
у світі альтернативою такому способу фінансування є 
державноприватне партнерство. 

Для України є актуальним питання впровадження 
державноприватного партнерства у сфері управління 
твердими побутовими відходами, оскільки існують еко
логічні проблеми через недофінансування цієї сфери. 
Досвід європейських країн показує приклади ефектив
ного використання державноприватного партнерства 
для вирішення даної проблеми.

Державноприватні партнерства виникли як меха
нізм забезпечення доступу до капіталу і досвіду управ
ління в приватному секторі з метою їх застосування у 
сферах, які традиційно є державними монополіями: 
громадські послуги та розвиток інфраструктури. Згідно 
з визначенням Європейської комісії, запропонованим у 
2003 р., публічноприватне партнерство (public-private 
partnerships) можна охарактеризувати як передання 
приватному сектору частини повноважень, відповідаль
ності та ризиків щодо реалізації інвестиційних проектів, 
які традиційно впроваджуються і фінансуються публіч
ним сектором [4, с. 13]. 

Публічноприватні партнерства мають потенціал 
успішного впровадження практично в усіх галузях еко
номіки і сферах суспільства. У рамках партнерства ре
алізовуються проекти з будівництва й утримання шкіл, 
доріг і мостів, лікарень, інфраструктури водопостачан
ня, водовідведення та електропостачання, аеропортів, 
громадського транспорту та ін. Реалізувавши успішні 
проекти в сферах ключових компонентів сучасної ци
вілізації, країни Європейського союзу запроваджують 
публічноприватне партнерство як механізм фінансуван
ня технологічних ініціатив. Сьомою рамковою директи
вою наукових досліджень введено новий тип публічно
приватного партнерства на рівні програми «Спільна тех
нологічна ініціатива». Цей новий інструмент був створе
ний для просування європейських досліджень у галузях, 
де традиційні інструменти фінансування не ефективні. 
Перші п’ять напрямів програми були створені в таких 
галузях: інноваційні лікарські засоби, авіація, водневі 
системи, нанотехнології та вбудовані комп’ютерні сис
теми. Впровадження публічноприватного партнерства 
як механізму фінансування інноваційних технологій під
тверджує його спроможність залучати фінансові ресурси 
в стратегічні сфери економіки [9, с. 6].

В українському законодавстві використовуєть
ся термін «державноприватне партнерство». Законом 
України «Про державноприватне партнерство» дано 
визначення та ознаки державноприватного партнер
ства (ДПП), визначено сфери застосування, установле
но форми функціонування [1].

Системи партнерських відносин, що ефективно ви
користовуються в багатьох країнах світу, дозволяють не 
тільки заощаджувати витрати суспільного сектора, але й 
забезпечувати достатній обсяг державних послуг гаран
тованої якості для населення. Характерною особливістю 
є застосування такого інструменту не для центрального, 
а для найнижчих (базових) рівнів управління, де виника
ють найбільш тісні та продуктивні відносини між приват
ними суб’єктами і місцевими органами влади. Таку по
зицію підкріплюють історичні факти: вперше включення 
публічноприватного партнерства у програми місцевого 
розвитку мало місце у Великій Британії та Німеччині ще 
на початку 80х років минулого століття [2, с. 2].

Серед проблем регіонального розвитку в Україні 
особливої гостроти набувають такі: низька ін
вестиційна та фінансова спроможність органів 

місцевого самоврядування (особливо базового рівня) 
щодо вирішення екологічних проблем, що є першочер
говим кроком на шляху до сталого розвитку. Переважна 
більшість усіх місцевих бюджетів – дотаційні. Відтак, 
місцеві органи державної влади та органи місцевого 
самоврядування не мають власних ресурсів для повно
цінного й ефективного виконання законодавчо визна
чених функцій та реалізації повноважень. Питома вага 
місцевих податків і зборів у загальному обсязі доходів 
місцевих бюджетів у 2006 – 2011 рр. складала 1 – 3%. 
У країнах Європейського союзу (ЄС) цей показник може 
становити до 40%, що дає можливість органам місцево
го самоврядування оперувати власними ресурсами для 
потреб територіальної громади. Відсутність достатньої 
власної фінансової та матеріальної бази у більшості міс
цевих бюджетів послаблює інвестиційну спроможність 
громад та їх об’єднань, стримує залучення інвестицій
них ресурсів у розвиток інфраструктури. 

Особливо загрозливою є ситуація на рівні терито
ріальних громад. Нині в Україні налічується понад 12 ти
сяч адміністративнотериторіальних одиниць, з них 11,5 
тисяч – одиниці базового рівня (сільські, селищні та місь
кі ради міст районного значення). Невелика чисельність 
населення більшості територіальних громад (насамперед 
це стосується сільських територій, де проживає близь
ко 30% населення України) призводить до їх фінансово
економічної неспроможності, відсутності резервів і ре
сурсів для власного економічного розвит ку. Економічна 
неспроможність малонаселених територіальних громад 
сіл, селищ і малих міст позбавляє їх можливостей розви
тку як із погляду зростання в них економічної активності, 
так і з погляду створення ними самостійно нормальних 
умов життєзабезпечення мешканців [6, с. 51].

Загалом, за результатами дослідження [8], прове
деного в окремих країнах ЄС, кожен десятий проект, що 
реалізується на умовах публічноприватного партнер
ства, спрямований на забезпечення екологічної складо
вої сталого суспільного розвитку (рис. 1).

Управління твердими побутовими відходами є еко
логічною проблемою для місцевих органів влади в Укра
їні. Однією з причин даної проблеми є те, що питання 
управління відходами ігнорувалися протягом останніх 
десятиліть. Організація системи управління відходами 
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базувалася на наданні послуг зі збору твердих побуто
вих відходів і розміщенні їх на звалищах і полігонах. 

Робимо висновок, що ДПП, як ніколи є важливим 
механізмом залучення інвестицій у сферу поводження з 
твердими побутовими відходами. З точки зору організа
ції та технології, найпростіший метод поводження з від
ходами є їх транспортування на сміттєзвалища, і дещо 
більш затратним і технологічно складнішим є побудова 
полігону. Сучасні методи, котрі залучають відходи у по
вторне використання чи перетворення в енергію, вима
гають значних інвестицій та спеціалізованих технологій.

В українській практиці вже є успішний досвід ді
яльності підприємств у формі державноприватного 
партнерства, котрі надають послуги в сфері поводжен
ня з відходами. Прикладом є австрійська компанія AVE 
Energie AG, котра займається наданням послуг у сфері 
поводження з твердими побутовими відходами в 8ми 
країнах Європи, включаючи й Україну, з 2005 р. АВЕ 
Умвельт Україна в 2005 р. створило підприємство за 
моделлю ДПП з Виноградівською районною радою За
карпатської області. Після цього в 2008 р. ДПП за участі 
Коломийського району, міста Синятин та Синятинського 
району в ІваноФранківській області. У контексті рефор
ми поводження з відходами у Львові на початку 2011 р. 
було створено ДПП «Бізнесвладагромада». Очевид
ним є той факт, що австрійське підприємство здійснює 
діяльність в Україні, основуючись на практичному до
свіді в країнах Європейського союзу, і є партнером для 
українських громад у сфері поводження з відходами [7].

Необхідно зазначити, що партнерство, на відміну 
від традиційних адміністративних відносин, створює 
власні моделі фінансування, відношення прав власності 
та методи управління. Питання, які потребують свого 
вирішення в процесі створення державноприватного 
партнерства, можна виділити за такими напрямами:
 відносини власності;
 моделі, форми і механізми;
 державне регулювання проектів;
 межі повноважень.

Як свідчить світовий досвід ДПП, міра участі дер
жави і приватного бізнесу можуть істотно відрізнятися. 
Приватний компонент у партнерствах може виступати  

як одна із сторін контракту (найчастіше це контракти 
поставки товарів і послуг для державних потреб і на
дання технічної допомоги), коли права власності чітко 
розподілені. До партнерств із розподіленими правами 
власності також відносяться лізингові угоди. У разі угод 
концесії мова йде про часткову передачу деяких прав 
власності від державного партнера приватному (зазви
чай право користування, володіння і управління). 

Як показує досвід розвинених країн, саме на місце
вому рівні часто виникає дилема: приватизувати об'єкти 
комунальної власності або шукати інші шляхи залучення 
матеріальних і фінансових ресурсів приватного сектору, 
у тому числі ініціюючи проекти ДПП. В європейській 
практиці формально приватизоване підприємство, тоб
то підприємство, яке на 100% належить державі, але пра
цює на основі приватної організаційноправової форми 
(акціонерного товариства або товариства з обмеженою 
відповідальністю), не вважається партнерством. Так 
само не вважається партнерством і самостійне приватне 
підприємство, яке уклало з державною владою стандарт
ний контракт на поставку продукції або послуг. 

Розглянемо приклад австрійського міста Грац, в яко
му весь спектр комунальних послуг надаються 
організацією Servus Abfall. Servus Abfall заснована 

в 2002 р. у формі публічноприватного партнерства, до 
складу якої входять два засновники AEVG (51%) і EBG 
(49%). У свою чергу, до складу AEVG входять також два 
засновники Graz AG (99%) і відділ з управління відхо
дами міста Грац (1%). Проте, при частці всього 1% на 
місцевий орган покладено юридичні обов’язки забезпе
чувати організацію всієї системи управління твердими 
побутовими відходами у місті, отримувати платежі від 
населення за надані послуги, здійснювати облік і конт
роль обсягів ТПВ і гарантувати безперебійне постачан
ня відходів до підприємств. [3, с. 34 – 35]

Залежно від характеру завдань, досягнення яких і 
є метою створення ДПП, існує багато форм партнерств, 
котрі можна підрозділити на окремі типи (моделі). Від
повідно до цілей ДПП розрізняються організаційні мо
делі, моделі фінансування та кооперації. У більшості 
випадків партнерства використовують форми, що базу
ються на перевагах різних моделей та їх поєднанні. При 
використанні організаційних моделей співпраця публіч
ного та приватного партнерів здійснюється за рахунок 
залучення третіх організацій, використання можливо
стей передачі об'єктів під зовнішнє управління. До ор
ганізаційної моделі відносять і найбільш поширений в 
даний час тип ДПП – концесії. 

До моделей фінансування слід зарахувати такі фор
ми, як:
 комерційний найм;
 оренда;
 усі види лізингу; 
 попереднє та інтегроване проектне фінансування. 

Модель кооперації являє собою всілякі форми і 
методи об'єднання зусиль ряду партнерів, відповідаль
них за окремі стадії загального процесу створення но
вої споживчої вартості як публічного блага. Часто така 
кооперація вимагає організації складних, у тому числі 

33%
Cталий економічний

розвиток

24%
Інші

5%
Освіта

5%
Енергетика

5%
Водопостачання

6%
Охорона здоров’я

9%
Сільське

господарство
2%

Транспорт
і комунікації

11%
Природоохоронні

заходи

Рис. 1.  Галузевий розподіл кількості проектів публічно-
приватного партнерства
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холдингових структур по спорудженню об'єктів і їх екс
плуатації, особливо в сфері соціальної інфраструктури. 
Прийняті у світовій практиці класифікації ДПП зазви
чай виокремлюють такі його форми: 
 контракти;
 оренда;
 концесія; 
 спільні підприємства. 

Контракт, як і адміністративний договір, уклада
ється між державою (органом місцевого самоврядуван
ня) і приватною фірмою на здійснення певних суспільно 
необхідних і корисних видів діяльності. Найбільш по
ширеними в практиці ДПП вважаються контракти на 
виконання робіт, надання громадських послуг, управ
ління, поставку продукції для державних потреб, надан
ня технічної допомоги. В адміністративних контрактах 
витрати і ризики повністю несе держава. Інтерес при
ватного партнера полягає в тому, що за договором він 
отримує право на обмовлену частку прибутку. Контрак
ти з державним або комунальним органом привабливі 
для приватного підприємця ще й тому, що, крім пре
стижу, гарантують йому стійкий ринок і дохід, а також 
можливі пільги і преференції.

Особливість орендних відносин між владними 
структурами та приватним бізнесом полягає в 
тому, що на визначених договором умовах від

бувається передача приватному партнеру державного 
або муніципального майна в тимчасове користування 
за певну плату. Традиційні договори оренди передбача
ють зворотність предмета орендних відносин, причому 
правомочність по розпорядженні майном зберігається 
за власником і не передається приватному партнеру.  
У спеціально обумовлених випадках орендні відносини 
можуть завершитися викупом орендованого майна. При 
укладанні договору лізингу лізингоодержувач завжди 
має право викупити державне або муніципальне майно. 

Концесія (концесійна угода) – специфічна форма 
відносин між державою і приватним партнером, її особ
ливість полягає в тому, що держава (орган місцевого 
самоврядування) в рамках партнерських відносин, за
лишаючись повноправним власником майна, що стано
вить предмет концесійної угоди, уповноважує приват
ного партнера виконувати протягом певного терміну 
обумовлені в угоді функції і наділяє його з цією метою 
відповідними правами, необхідними для забезпечення 
нормального функціонування об'єкта концесії. За ко
ристування державною або муніципальною власністю 
концесіонер вносить плату на умовах, обумовлених у 
концесійному договорі. Право ж власності на вироблену 
по концесії продукцію передається концесіонеру.

До публічноправових ознак концесійних угод від
носиться фіксування в них публічних інтересів, пред
ставником яких є держава. За концесійною угодою при
ватний партнер держави (концесіонер) зобов'язаний ви
конувати вимогам публічних інтересів, тобто забезпечу
вати безперебійність надання послуг, недискримінацію 
користувачів, загальнодоступність послуг, рівність та
ри фів на однакові послуги. При цьому обставини, що 
ставлять під загрозу публічний інтерес або заподіють 

йому шкоду, виступають законною підставою для вжит
тя заходів, спеціально не прописаних в угоді. З метою 
захисту публічного інтересу, у концесійній угоді, можуть 
бути також передбачені суверенні односторонні права і 
переваги органу публічної влади перед концесіонером.

Відомо, що концесії одержали найбільше поши
рення в інфраструктурних галузях, де необхідні приплив 
приватних інвестицій та висококваліфіковане управлін
ня. Можна виділити щонайменше три види концесій: 
на вже існуючі об'єкти інфраструктури; на будівництво 
або модернізацію інфраструктурних об'єктів; передача 
об'єктів державної власності в управління приватній 
компанії, що управляє. 

Спільні підприємства – поширена форма парт
нерства держави і приватного бізнесу. Залежно  
від структури і характеру спільного капіталу 

вони можуть бути або акціонерними товариствами, або 
спільними підприємствами з пайовою участю сторін.  
Акціонерами можуть виступати органи держави і при
ватні інвестори. Можливості приватного партнера у 
прийнятті самостійних адміністративногосподарських 
рішень визначаються, як правило, часткою в акціонер
ному капіталі. Ризики сторін також розподіляються за
лежно від її величини. Істотна особливість спільних під
приємств будьякого типу – постійна участь держави в 
поточній, виробничій, адміністративногосподарській 
та інвестиційній діяльності. Самостійність приватно
го партнера у прийнятті рішень тут більш обмежена, 
ніж, наприклад, у концесії. Важливо, що зміна струк
тури акціонерного капіталу, на користь однієї зі сторін, 
припускає тільки перерозподіл акцій між інвесторами, 
але не веде до збільшення загальних розмірів капіталу  
(і відповідно основних фондів і числа робочих місць).  
У разі націоналізації акціонерного товариства за участю 
держави викуп акцій здійснюється за поточним курсом 
і не залежить прямо від обсягу капіталу, спочатку вкла
деного приватним інвестором. Зауважимо, що, згідно зі 
світовою практикою, при націоналізації концесійного 
підприємства держава зобов'язана відшкодувати конце
сіонеру вартість інвестованого капіталу, а також випла
тити компенсацію за упущену вигоду [5, с. 10 – 15].

Кожна із запропонованих моделей має свої пере
ваги та недоліки і може бути більшою чи меншою мірою 
вдало застосована при реалізації більшості завдань, що 
ставлять перед собою органи місцевої влади у сфері на
дання екологічних послуг, зокрема, у сфері поводження 
з відходами. І хоча вважається, що не існує єдиної мо
делі партнерства, яка могла б задовольнити всі вимоги 
технічного та фінансового забезпечення проекту, най
більш прийнятна модель може бути обрана з урахуван
ням національних і регіональних, нормативноправових 
та соціокультурних обставин, розвиненості інституту 
державноприватного партнерства. 

ВИСНОВКИ
На основі проведеного дослідження робимо ви

сновки, що впровадження державноприватного парт
нерства дасть змогу посилити потенціал виконання 
державних завдань охорони навколишнього середови
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ща. Сучасні методи, котрі залучають відходи у повтор
не використання чи перетворення в енергію, вимага
ють значних інвестицій та спеціалізованих технологій. 
Застосування даного механізму у сфері поводження з 
твердими побутовими відходами дасть переваги як для 
органів місцевої влади, котрі залучать фінансові ресурси 
приватних суб’єктів господарювання, домогосподарств 
та неприбуткових організацій, так і для представни
ків приватного сектора, адже частину функцій, таких 
як забезпечення організації всієї системи управління 
твердими побутовими відходами, отримання платежів 
від населення за надані послуги, здійснення обліку та 
контролю за обсягом і складом потоків і гарантування 
безперебійного постачання відходів до підприємств, 
буде покладено на місцеві органи влади.                  
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