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цям доповнити існуючі прийоми комплексно�
го аналізу сильних і слабких сторін суб’єкта
господарювання, загроз і впливу зовнішнього
середовища, визначити напрямки розвитку
вітчизняної економіки, орієнтуючись на загаль�
ний рівень конкурентоспроможності агропро�
мислового комплексу.
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Анотація. У статті здійснено аналіз різних підходів до визначення сутності поняття «державно]при]
ватне партнерство», досліджено принципи здійснення, переваги та недоліки ДПП у сфері охорони здоров’я.
Запропоновано напрямки, які повинні бути відображені у стратегії реалізації проектів державно]приват]
ного партнерства у СОЗ в Україні.
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Summary. Іn the article the analysis of the different going is carried out near determination of essence of concept
«public private partnership», principles of implementation, advantages and lacks of РРР, are investigational in the
field of health protection. The directions, which should be reflected in the strategy for implementing public private
partnerships in the health in Ukraine.
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Постановка проблеми. Рівень державного ре�
гулювання охорони здоров’я України сьогодні не
відповідає новим умовам й потребує формуван�
ня якісно нової системи управління нею.

Головним засобом підвищення ефективного
функціонування державної власності є розвиток
партнерських відносин держави та бізнесу, що
дозволить залучити у державний сектор еконо�
міки додаткові ресурси, насамперед інвестиції.
Така взаємодія відносин дозволить об’єднати ре�
сурси і потенціали держави і бізнесу, що сприя�
тиме підвищенню ефективності використання
наявних ресурсів, розподілу ризиків між держав�
ним і приватним сектором та їх мінімізації. При�
чому обов’язковими характеристиками СОЗ під

час впровадження державно�приватного партнер�
ства повинні залишитися доступність медичної
допомоги, якість медичного обслуговування і ра�
ціональне використання ресурсів.

Сьогодні в Україні тільки починають зароджу�
ватися цивілізовані партнерські відносини між дер�
жавою і бізнес�структурами. Оскільки теоретичні
засади державно�приватного партнерства ще не
розроблені, виникає необхідність науково�теоре�
тичного обґрунтування змісту поняття «державно�
приватного партнерства» (ДПП), визначення його
ролі у розвитку суспільства та шляхів його реалізації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У те�
перішній час багато уваги приділяється у досліджен�
нях провідних вчених саме інституціональним ас�
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пектам становлення та розвитку ДПП. Вирішення
цих питань знаходило відображення у працях зару�
біжних і вітчизняних дослідників, таких як: К. Фе�
дичева, М. Вілісов, Д. Карамишев, О. Кузовльов,
Я. Кузьмінов, А. Ніколаєв, С. Сильвестров, Л. Ро�
шаль, К. Павлюк, С. Павлюк, С. Антонюк та ін.

Оскільки у сфері охорони здоров’я нашої краї�
ни поки що не розроблено дієвих механізмів, тех�
нологій та процедур, що давали б змогу повною
мірою реалізувати завдання державної політики
щодо розвитку медицини, необхідні повноцінні
теоретико�методологічні напрацювання відносно
використання моделей державно�приватного парт�
нерства у сфері охорони здоров’я (СОЗ).

Метою дослідження є обґрунтування науко�
во�теоретичних аспектів державно�приватного
партнерства в охороні здоров’я України в умовах
реформування галузі. Для досягнення мети необ�
хідно виконати такі завдання:

— здійснити системний аналіз наукової літе�
ратури та законодавчої бази, що стосуються до�
сліджуваної проблеми, вітчизняного і зарубіжно�
го досвіду управління системою охорони здоров’я;

— виявити протиріччя щодо розкриття змісту
поняття «ДПП»;

— визначити роль та принципи державно�при�
ватного партнерства в охороні здоров’я України;

— запропонувати напрямки, які повинні бути
відображені у стратегії реалізації проектів держав�
но�приватного партнерства у СОЗ в Україні.

Виклад основного матеріалу. Незважаючи на
складні економічні й соціальні умови, в яких
Україна перебуває довгий час, триває формуван�
ня організаційних і правових засад ринкової еко�
номіки одночасно з реформуванням відносин у
сфері державного управління. Посилення уваги
до проблем державно�приватного партнерства в
охороні здоров’я зумовлене складністю реалізації
державної політики України в цій галузі.

Першим кроком до визначення основних
положень здійснення ДПП в Україні є прийнят�
тя 01.07.2010 р. та впровадження в дію 31.10.2010 р.
Закону України «Про державно�приватне парт�
нерство» (№ 2404�VI).

Стаття 1 вищезазначеного Закону [1] визна�
чає державно�приватне партнерство як співпра�
цю між державою Україна, Автономною Респуб�
лікою Крим, територіальними громадами, в особі
відповідних органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, а також юридичними
особами, крім державних і комунальних під�
приємств, або фізичними особами — підприєм�
цями, що здійснюється на підставі договору в
порядку, встановленому Законом або іншими
нормативно�правовими актами.

Отже, основними учасниками ДПП виступа�
ють державний і приватний партнери.

Принципи державно�приватного партнерства
активно застосовуються у міжнародній практиці та

розпочали впроваджуватися в Україні. Так, наприк�
лад, 29–30 вересня 2010 р. в м. Донецьк був прове�
дений ІІІ Міжнародний інвестиційний саміт DID
«Державно�приватне партнерство в контексті нової
економічної політики України» [2], за участю Пре�
зидента України та провідних спеціалістів з Украї�
ни, Росії, США та інших країн, на якому обговорю�
вались питання становлення та функціонування
державно�приватного партнерства в Україні, меха�
нізми залучення коштів приватного партнера тощо.

За результатами саміту учасниками дискусій�
них питань щодо визначення категорії «державно�
приватне партнерство» було звернуто увагу на такі
принципи, як: пріоритетність інтересів держави,
тобто держава виступає замовником соціального
проекту і визначає основні правила взаємодії з
приватним інвестором; ефективний розподіл ри�
зиків між сторонами, тобто ризик передається тій
стороні, яка може ефективніше ним управляти;
політична підтримка держави, яка є основою для
вирішення всіх спірних питань при виконанні
проектів ДПП; принцип прозорості, тобто су�
спільство має вільний доступ до інформації про
діяльність партнерів, спільні зусилля яких спря�
мовані на задоволення соціальних потреб; рівно�
правний характер відносин між сторонами.

Однак ці принципи повинні бути доповнені
наступними [3]: гарантованість джерел ресурсів
партнерів; економічна паритетність, тобто спря�
мованість ресурсів для реалізації проектів держав�
но�приватного партнерства, які забезпечують
максимальний економічний чи соціальний ефект;
відповідальність сторін державно�приватного
партнерства за дотримання договірних засад
співробітництва та досягнення кінцевої мети;
повнота розкриття інформації про реалізацію і
наслідки державно�приватного партнерства.

Під час Міжнародної конференції (17–
22.10.2010 р.), яка проходила в Іспанії, учасники
відвідали сучасний іспанський госпіталь, що пра�
цює на основі приватно�державного партнерства.
За результатами конференції були виявлені фак�
тори, що стримують розвиток державно�приват�
ного партнерства в охороні здоров’я, такі як ад�
міністративні бар’єри та відсутність законодавчо
встановлених гарантій для інвесторів.

Учасники засідання круглого столу «Частная
медицина — эффективная медицина» (19 травня
2009р., Росія) [4] також висловлювали різні точ�
ки зору на проблеми становлення та функціону�
вання державно�приватного партнерства.

У деяких теоретичних дослідженнях термін
«державно�приватне партнерство» розглядається
як у вузькому, так і в широкому смислі, а також
на основі кількох підходів. Погляди на проблеми
становлення ДПП визначено в таблиці 1.

На основі аналізу бачимо, що дослідники
визначають діючими суб’єктами ДПП у сфері
охорони здоров’я:
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Таблиця 1
Погляди на проблеми становлення ДПП

— державу (фінансування СОЗ за рахунок
державного бюджету);

— бізнес�структури (виробництво, розпов�
сюдження та реалізація ліків, медичних засобів та
медичного обладнання; будівництво соціально�
медичних об’єктів тощо);

— суспільний сектор (надання медичних по�
слуг населенню приватно — масаж, комп’ютерна
діагностика тощо).

Таким чином, державно�приватне партнер�
ство можна розглядати як суспільно�приватне
партнерство, визначаючи його як конструктивне
співробітництво держави, суб’єктів підприєм�
ницької діяльності і громадянських інститутів в
економічній, політичній, соціальній, гумані�
тарній та інших сферах суспільної діяльності для
реалізації суспільно значимих проектів на заса�
дах пріоритетності інтересів держави, її політич�

ної підтримки, консолідації ресурсів сторін, ефек�
тивного розподілу ризиків між ними, рівноправ�
ності і прозорості відносин для забезпечення
поступального розвитку суспільства.

Як свідчить зарубіжний досвід, ДПП, яке
довело свою ефективність у розвитку транспорт�
ної інфраструктури та захисті навколишнього
середовища, може бути настільки ж ефективне у
боротьбі з соціально значущими захворювання�
ми та розвитку СОЗ.

При цьому в зазначеному механізмі ДПП уряд
може забезпечувати керівництво і правове регулю�
вання, необхідні для розвитку послуг в області
охорони здоров’я, але він занадто часто потребує
фінансових ресурсів та експертної підтримки.
Структури бізнесу володіють ресурсами та досві�
дом, але не беруть участі у зменшенні масштабів
поширення захворювань, внаслідок чого нездатні
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зробити помітний вплив на розвиток епідемій. Що
стосується громадських організацій, то вони ма�
ють у своєму розпорядженні необхідні знання,
мають зв’язки на місцевому рівні, але їм не виста�
чає ресурсів для здійснення проектів.

Оскільки з 2006 р. спостерігається значне зни�
ження ролі держави у системі охорони здоров’я

багатьох країн, а саме Болгарії, Чехії, Польщі, Угор�
щини, зростає значення партнерства держави та
бізнес�структур при вирішенні соціально значущих
проблем. У свою чергу, зарубіжний досвід свідчить
про широкий розвиток практики державно�приват�
ного партнерства, реалізація якого присутня прак�
тично в кожній державі, що добре видно на рис. 1.

Рис. 1. Частка країн Європейського Союзу у загальному фінансуванні партнерства держави та приватного сектора, %.
Джерело: складено автором за даними [6]

Отже, зростання ролі ДПП у розвитку сфери
охорони здоров’я в Італії найчастіше відбувалося
завдяки приватизації та акціонуванні лікарень, у
результаті яких частина державних медичних
послуг переходила у приватні руки.

У той же час в інших країнах відбувалося
посилення ролі держави у сфері охорони здо�
ров’я, але не на рівні постачання медичних по�
слуг, а на рівні збільшення фінансування. Так,
уряд США активно займається створенням сис�
теми лікарського забезпечення населення.

Поряд з цим в інших країнах оптимізація ролі
держави проходить через здійснення приватно�
державного партнерства. Так, у Швеції державою
залучаються приватні постачальники медичної
допомоги, а у Великій Британії — діє система
надання права пацієнтам лікуватися у приватних
клініках, якщо державні медичні установи не в
змозі забезпечити їм необхідну медичну допомо�
гу. У цьому випадку держава бере на себе зобов’я�
зання оплачувати всі витрати пацієнтів на при�
ватні медичні послуги [7].

Як свідчать дослідження, на сьогоднішній
день, у жодній країні світу не вдалося створити
систему охорони здоров’я, яка б повністю задо�
вольняла інтересам суспільства та уряду. Тому
майбутнім напрямком розвитку системи охоро�
ни здоров’я має стати збалансований розвиток
трьох форм управління: державної, приватної та
суспільної. При цьому у кожної з них, звичайно,
є свої недоліки і переваги (табл. 2).

Отже, незважаючи на те, що кожна із виз�
начених моделей має свої недоліки та переваги,

ДПП є найбільш перспективною формою у роз�
витку СОЗ.

Однак, з точки зору розвитку моделі держав�
но�приватного партнерства в управлінні сферою
охорони здоров’я, стримуючими факторами є:
неповна правова база регулювання відносин
суб’єктів взаємодії; брак кваліфікованих кадрів
щодо здійснення роботи з медико�соціальними
проектами ДПП; невисокий рівень довіри бізне�
су до державної влади; відсутність прагнення
учасників цього партнерства до взаємовигідно�
го співробітництва.

Згідно з підходами Європейської Комісії [9],
основна роль приватного сектора у схемах ДПП
при вирішенні проблем сфери охорони здоров’я
полягатиме у:

— формуванні спільних інвестиційних ре�
сурсів державного та приватного секторів для до�
сягнення суспільно значущих результатів у СОЗ;

— підвищенні ефективності використання
об’єктів державної власності на основі підприєм�
ницької мотивації;

— удосконаленні і створенні нових систем і
методів управління медичними закладами;

— зменшенні собівартості проектів СОЗ;
— ефективному розподілі ризиків та підви�

щенні прибутковості проектів.
У свою чергу, роль держави у соціально�ме�

дичних проектах ДПП визначатиметься у:
— поліпшенні якості медичних послуг насе�

ленню;
— забезпеченні кращого визначення потреб

і оптимального використання ресурсів держави,
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Таблиця 2
Переваги та недоліки форм управління сферою охорони здоров’я

Джерело: складено автором за матеріалами [8].

приватного партнера, громадських організацій та
споживача медичних послуг;

— забезпеченні сприятливих для приватного
сектора умов щодо розвитку соціально�медичних
проектів (наприклад: відведення землі для спо�
рудження медичних центрів, клінік, діагностич�
них центрів, реабілітаційних закладів; видача
ліцензій на відкриття медичного та фармацевтич�
ного бізнесу; надання державних гарантій, суб�
сидій, пільгових кредитів тощо);

— стимулювання інноваційної діяльності
через механізми конкуренції;

— забезпеченні правового регулювання держав�
но�приватно�суспільних відносин у розвитку СОЗ.

Роль громадських організацій у схемах ДПП
у СОЗ полягатиме у:

— наданні необхідної інформації бізнес�
структурам та державному сектору щодо локаль�
них проблем у соціально�медичній сфері;

— наданні допомоги приватному партнеру у
подоланні бюрократичних бар’єрів на місцево�
му рівні при здійсненні проектів ДПП в охороні
здоров’я.

Впровадження та використання у сфері охо�
рони здоров’я проектів ДПП дозволить найбільш
ефективним чином вирішувати соціально�ме�
дичні проблеми.

Висновки. Застосування моделі ДПП в Ук�
раїні сьогодні буде здійснюватися з метою роз�
витку соціально�медичної сфери поряд із мо�
деллю державного фінансування, яка характе�
ризується обмеженістю бюджетних ресурсів і
залежить від історичних та інституціональних
умов нашої країни.

Отже, об’єднання фінансових ресурсів дер�
жавного і приватного сектора дозволить акумулю�
вати більше коштів та ефективніше вирішувати
економічні і соціальні завдання у сфері охорони
здоров’я. Причому від такого об’єднання у формі
ДПП виграють і держава, і бізнес, і суспільство, й
окрема особа. Зрештою, це служитиме базою для
покращення якості надання медичних послуг та
підвищення рівня умовного здоров’я населення.

З нашої точки зору, багатоканальне фінансу�
вання та загальне вливання фінансових ресурсів
держави і приватних інвесторів у проекти ДПП
дозволить вирішити цілий ряд важливих проблем у
СОЗ, які зараз існують в Україні. Так, ДПП істотно
збільшить шанси на успіх при реалізації крупних
медичних проектів. Об’єднання ресурсів і справед�
ливий розподіл ризиків між сторонами�партнера�
ми дозволить активно залучати інвестиції для реа�
лізації соціально значущих і медичних проектів.
Взаємодія державної влади та приватного сектора
також дозволить реалізовувати соціально�медичні
проекти якісно і вчасно, що, в свою чергу, підви�
щить якість надання медичних послуг населенню і
збільшить рівень управління соціальною інфра�
структурою та сприятиме ефективному розвитку
медичних закладів державної власності. При цьому
механізми ДПП допоможуть ефективно викорис�
товувати фінансові ресурси, досвід і професіоналізм
приватного сектора при збереженні державного та
суспільного контролю над активами.

Спільна робота бізнесу, влади та суспільно�
го сектора при реалізації проектів ДПП сприя�
тиме розвитку інноваційних форм проектного
менеджменту, стимулюванню підприємництва та
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попиту, а також вирішення медико�соціальних
проблем в Україні.

У свою чергу, економічний ефект для су�
спільства від упровадження моделей ДПП у сфе�
ру охорони здоров’я полягатиме у тому, що воно
отримає якісніші медичні послуги при зменшенні
навантаження на бюджет.

Таким чином, за результатами дослідження
можемо сказати, що державно�приватне партнер�
ство — це інноваційно�економіко�правова модель
розвитку суспільного сектора країни; це нове яви�
ще в економіці нашої країни, найшвидше впро�
вадження якого дозволить найбільш ефективно
вирішувати соціальні проблеми, зокрема, у СОЗ.

Оскільки рівень регулювання державного та
приватного сектора охорони здоров’я України не
відповідає сучасним умовам, необхідно сформува�
ти якісно нову систему управління СОЗ. Тому при
створенні стратегії впровадження та реалізації
проектів державно�приватного партнерства у сфері
охорони здоров’я в Україні має бути враховано
наступне: політична підтримка державою моделі
розвитку ДПП у СОЗ; основні положення держав�
ної політики щодо розвитку медичної галузі; ос�
новні принципи функціонування моделей ДПП;
види і обсяги послуг, які будуть надаватися у виг�
ляді ДПП, а також передбачувані форми партнер�
ства у СОЗ; пріоритетність державних та регіональ�
них інтересів при вирішенні медико�соціальних
проблем; порядок консолідації ресурсів учасників
ДПП на основі прозорих відносин та справедли�
вого розподілу ризиків і прибутків між сторона�
ми; незмінність форми власності та цільового
призначення об’єкта, який споруджується, модер�
нізується чи управляється за допомогою механізмів
ДПП, протягом усього строку партнерства; на�
прямки формування єдиного медичного простору
країни з метою вирівнювання медичного потен�
ціалу регіонів; економічна та соціальна ефек�
тивність реалізації проектів ДПП у СОЗ.

Подальші дослідження будуть присвячені ви�
значенню перспектив використання проектів дер�
жавно�приватного партнерства у сфері охорони
здоров’я в Україні.
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КОРПОРАТИВНИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ:
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

Анотація. Розглянуто особливості функціонування корпоративного сектора України, висвітлено зав]
дання та напрямки його розвитку. Проаналізовано вплив корпоративного сектора на навколишнє природне
середовище, шляхи зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище.

Ключові слова: корпорація, корпоративне управління, забруднення, екологізація.

Summary. The features of the Ukraine’s corporate sector functioning have been considered, tasks and directions
of its development have been highlighted. The negative environmental impact of the corporate sector and ways to its
reducing have been analyzed

Key words: corporation, corporate governance, pollution, greening.

Постановка проблеми. Вдосконалення струк�
тури промисловості України повинно передбача�
ти адаптацію її виробничих структур до умов
економічної самостійності та ринкових відносин,
а також поступову інтеграцію до світового ринку
шляхом пріоритетного розвитку тих галузей і
підприємств, які зможуть виробляти конкурен�
тоспроможну на внутрішньому і зовнішньому
ринках продукцію. Головним критерієм форму�
вання нового організаційного устрою промисло�
вості має стати забезпечення оптимального ви�
користання наявних ресурсів з максимально мож�
ливими темпами економічного зростання.

У цьому аспекті стійкий розвиток економіки
України значною мірою залежить від розвитку кор�
поративного сектора, як основи ефективного функ�
ціонування виробничого, технологічного і трудово�
го потенціалу, і в тому числі на регіональному рівні.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ши�
роке коло питань, пов’язаних із функціонуванням
корпоративного сектора, відображено в працях
багатьох зарубіжних та вітчизняних дослідників.
Серед зарубіжних науковців значний внесок у
дослідження цієї проблеми зробили: Е. Дж. Долан,
Д. Ліндсей, К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю, Р. Гіль�
фердінг, А. Сміт та ін. Досліджували й продовжу�
ють досліджувати проблеми функціонування кор�
поративного сектора в Україні такі вітчизняні на�
уковці, як Л. Є. Довгань, Л. М. Савчук, С. А. Ру�
мянцев, В. А. Євтушевський та ін.

Однак, незважаючи на зростаючий інтерес
науковців до різних аспектів функціонування
корпоративного сектора, велика кількість про�
блем щодо зниження негативного впливу на на�
вколишнє природне середовище підприємства�
ми корпоративної форми господарювання зали�
шаються недостатньо вирішеними та потребують
подальших досліджень.

Метою статті є аналіз існуючих підходів до
визначення поняття корпорації, корпоративного
управління, аналіз сучасного стану корпоратив�
ного сектора та аналіз тенденцій впливу на на�
вколишнє природне середовище.

Виклад основного матеріалу. Сучасні тенденції
розвитку господарських систем характеризуються
наявністю великої кількості організаційно�правових
форм та демократизацією форм власності. Ринкові
трансформації економіки та розвиток нових орга�
нізаційно�правових форм призвели до становлен�
ня корпоративного сектора, який представлений в
основному акціонерними товариствами.

Корпоративний сектор є рушійною силою
сталого економічного та соціального розвитку
країни. Приблизно три чверті промислового по�
тенціалу України функціонує у вигляді акціонер�
ної форми власності. Поряд зі становленням
корпоративного сектора все більше загострюєть�
ся екологічна проблема в країні. Без ефективно�
го функціонування корпоративного сектора, без
врахування ним екологічної складової важко


