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РОЗВИТОК МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В
УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

На сьогоднішній день багато вітчизняних дослідників вважають, що механізм
державно-приватного партнерства (ДПП) є дієвим та перспективним засобом залучення
приватних інвестицій до національної економіки. Проте з моменту прийняття у 2010
році Закону України «Про державно-приватне партнерство», в країні не спостерігається
активного поширення відповідної практики. У той самий час, в інших країнах Європи
механізм ДПП активно використовується і, особливо, в інфраструктурних проектах.
Отже, в умовах інтеграції України до Європейського економічного простору виникають
обставини, за яких актуальності набуває перегляд української нормативно-правової
бази щодо ДПП, а також існуючих засад реалізації таких проектів, що дозволить, по-
перше, виконати умови ЄС щодо приведення законодавства у відповідність до
європейських вимог, а по-друге, дозволить підвищити рівень довіри приватних
інвесторів до державної влади.
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Рис. 1. Кількість угод ДПП, що досягли фінансового закриття у 2013 році у розрізі
країн ЄС

За даними European PPP Expertise Centre [1] у 2013 році сукупна вартість угод
ДПП, які досягли фінансового закриття, на європейському ринку становила 16,3 млрд.
євро, що на 27% більше, ніж у 2012 році.

Як видно з рис. 1, Великобританія залишається найбільшим ринком ДПП в Європі
як з точки зору вартості, так і кількості проектів: 31 угода досягла фінансового закриття
загальною вартістю 6 млрд. євро. У вартісному вираженні, Італія була другим за
величиною ринком ДПП (4,4 млрд. євро). Що стосується кількості угод, за
Великобританією слідують Франція та Німеччина. Португалія вийшла з європейського
ринку ДПП, в той час як Австрія, Литва і Польща повернулися після кількох років
відсутності.

Отже, наведена статистика свідчить про те, що на ринку Європи ДПП
розвивається досить активно. При цьому єдиного підходу до створення відповідної
нормативно-правової бази або використання певної успішної моделі на цьому ринку не
існує. Кожна країна в Європі має власну нормативно-правову систему та інституційне
середовище щодо ДПП, оскільки на рівні ЄС відповідно до «Зеленої книги ЄС щодо
ДПП» [2], власне ДПП не регулюється законодавством ЄС, а регулюється загальними
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принципами Договору ЄС та/або правилами ЄС щодо державних контрактів та
концесій.

Варто відзначити, що згідно з Угодою про асоціацію з ЄС [3] сферами
гармонізації законодавства України з правом Євросоюзу є боротьба проти відмивання
грошей і фінансування тероризму, захист прав на інтелектуальну власність, митна
справа, право компаній, банківська справа, бухгалтерський облік компаній, податки,
охорона праці, фінансові послуги, правила конкуренції, державні закупівлі, захист
здоров’я та життя людей, тварин і рослин, навколишнє середовище, захист прав
споживачів, технічні правила і стандарти, енергетика, транспорт, промисловість,
сільське господарство, соціальна сфера, діяльність малих та середніх підприємств,
статистика тощо.

Реформування нормативно-правового забезпечення в цих сферах дозволить
поступово покращити інвестиційний клімат в країні та підвищить її інвестиційну
привабливість, а в цих умовах можна розраховувати і на підвищення рівня
зацікавленості приватних інвесторів у реалізації угод про ДПП, оскільки існуючі
закони посилюють невизначеність для інвесторів та зменшують мотивацію для
створення ДПП. Також необхідно вдосконалити існуючі тарифи, закони щодо
землекористування, державну бюджетну політику та розподілення ризиків, щоб можна
було збільшити роль приватного сектору в покращенні інфраструктури та громадського
обслуговування.

Таким чином, з метою розвитку механізму ДПП в Україні необхідно реалізувати у
два етапи ряд заходів: 1) уніфікація національних законодавчих актів між собою; 2)
узгодження національного законодавства до європейського.

Відповідно до цього першочерговими заходами мають бути:
- законодавче затвердження ДПП у формі комплексного фінансово-

правового механізму, що допускає використання різних фінансових інструментів,
інститутів, а також організаційно-правових об'єднань (відповідно до європейського
досвіду), а не лише у формі договору;

- уніфікація Законів України «Про державні закупівлі», «Про концесії» та
«Про державно-приватне партнерство»;

- спрощення умов користування земельним ділянками в рамках ДПП через
узгодження Законів України «Про планування і забудову територій», «Про державно-
приватне партнерство» та Земельного кодексу;

- доопрацювання питання щодо надання державних гарантій в Бюджетному
кодексі та Законі «Про державно-приватне партнерство»;

- розробка та імплементація в законодавство про ДПП умов відшкодування
збитків приватному партнерові в Законі «Про державно-приватне партнерство» та
Бюджетному кодексі;

- інтеграція законодавства про інвестиційну діяльність та ДПП;
- оптимізація процедури імплементації ДПП на державному рівні як за

часом, так і за послідовністю.
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