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Анотація
Вступ. Протягом останніх років в Україні актуалізувалося завдання щодо
забезпечення багатогранної співпраці держави та приватного бізнесу. Формування
ефективних засад реалізації державно-приватного партнерства зумовлює
необхідність детального вивчення сутності, характеристик та принципів його
організаційно-економічного механізму.
Мета. Метою статті є відображення та аналіз методичних засад визначення
сутності та основ формування організаційно-економічного механізму державноприватного партнерства.
Методи. Для досягнення визначеної мети застосовано комплекс
загальнонаукових методів: теоретичного узагальнення – для визначення
методичних засад та сутності організаційно-економічного механізму державноприватного партнерства, метод наукової абстракції – для виокремлення складових
та результатів організаційно-економічного механізму співпраці держави та
бізнесу, абстрактно-логічний – для теоретичного узагальнення та формулювання
висновків.
Результати. Під час проведеного аналізу методичних засад поняття
«організаційно-економічний
механізм
державно-приватного
партнерства»
визначено підґрунтя дослідження методології розвитку системи відносин державноприватного партнерства на основі концепції організаційно-економічного механізму
реалізації державно-приватного партнерства. Описано завдання і процеси, які
найбільш точно характеризують складові організаційного та економічного
механізмів і охоплюють формування корпоративної стратегії, дивідендної
політики, оргструктури управління, вдосконалення системи оплати праці, участь
у раді директорів, вороже поглинання, отримання повноважень за довіреностями
та банкрутство. Виокремлено основні завдання економічного механізму, до яких
належать: забезпечення прибутковості системи налагодження взаємовигідної
співпраці елементів системи, у результаті якого єдиний центр має забезпечити
баланс цілей горизонтальної інтеграції та вертикального управління, а також
оптимізувати внутрішньо-системні трансакційні й організаційні витрати та
взаємовигідну співпрацю елементів системи, що передбачає інтеграцію їхньої
діяльності, яка збільшує їхній потенціал окремо та системи загалом. Зауважено
що результатом функціонування економічного механізму є створення умов для
високоефективної діяльності за рахунок ефективного управління ресурсами
та досягнення ефекту синергії від оптимального їх використання як в окремих
елементах, так і в масштабах усієї системи.
Висновки. Перспективним напрямком дослідження є питання щодо необхідності
удосконалення методичних підходів до визначення сутності та змістовної
характеристики державно-приватного партнерства як нової форми інтенсифікації
розвитку бізнесу в Україні.
Ключові слова: державно-приватне партнерство, організаційний механізм
державно-приватного партнерства, проєкт партнерства.
Формули: 0, рис.: 1, табл.: 0, бібл.: 10.
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METHODICAL PRINCIPLES OF ANALYSIS OF THE
CONCEPT OF “ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM
OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP”
Abstract
Introduction. In recent years in Ukraine, the task of ensuring multi-faceted cooperation
between the state and private business has been relevant. The formation of effective
principles of realization of public-private partnership determines the need for a detailed
study of the essence, characteristics and principles of its organizational and economic
mechanism.
Goal. The purpose of the article is to reflect and analyze the methodological principles
of determining the essence and bases of formation of the organizational and economic
mechanism of public-private partnership.
Methods. In order to achieve the defined goal, a complex of general scientific methods
applied: theoretical generalization - to determine the methodological principles and essence
of the organizational and economic mechanism of public-private partnership, a method of
scientific abstraction - in the distinguishing components and results of the organizational
and efficient mechanism of cooperation between the state and business, abstract-logical
Theoretical generalization and formulation of conclusions.
Results. During the analysis of the methodological principles of the concept of
«organizational and economic mechanism of public-private partnership», the basis of
research of the methodology of development of a system of public-private partnerships is
determined on the basis of the concept of the organizational and economic mechanism for
implementing public-private partnership. The tasks and processes that are most accurate
characterize the components of organizational and economic mechanisms and include the
formation of corporate strategy, dividend policy, management of management, improvement
of the payment system, participation in the Board of Directors, hostile acceptance, receipt
of powers of power and bankruptcy. The main tasks of the economic mechanism of
which include: ensuring the profitability of the system of establishing a mutually beneficial
cooperation of the system elements, which resulted in a single center to provide a balance
of horizontal integration and vertical management purposes, as well as optimize internalsystem transaction and organizational costs and mutually beneficial cooperation of the
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elements of the system, which involves the integration of their activities, which increases
their potential separately and the system as a whole. It is noted that the result of the
functioning of the economic mechanism is to create conditions for highly efficient activity
due to effective resource management and achieve the effect of synergy from optimal use
both in individual elements and in the scope of the entire system.
Discussion. A promising direction of the study arises the need to improve methodological
approaches to the definition of the essence and meaningful characteristics of public-private
partnership as a new form of intensification of business development in Ukraine.
Keywords: public-private partnership, organizational mechanism of public-private
partnership, partnership project.
Formulas: 0, fig.: 1, tabl.: 0, bibl.: 10.
Постановка проблеми. Проблематика побудови організаційної та економічної
форми співпраці між державою та приватним бізнесом полягає у неструктурованості
теоретичних методичних та практичних підходів до сутності, складових та результатів
функціонування
організаційно-економічного
механізму
державно-приватного
партнерства.
Аналіз досліджень та публікацій. Дослідженням історичних умов формування
та методичних засад сутності поняття «організаційно-економічний механізм
державно-приватного партнерства» займались І. Брайловський, М. Книш, М. Круглов,
С. Масютін, В. Пучков та Ю. Тютіков. Недостатньо розглянутою та обґрунтованою все
ще є проблематика визначення та систематизації основних методичних підходів до
аналізу поняття «державно-приватне партнерство» (ДПП), що зумовлює потребу у її
дослідженні в аспекті створення новітніх засад розвитку бізнесу.
Мета дослідження. Метою дослідження є відображення та аналіз методичних
засад визначення сутності та основ формування організаційно-економічного
механізму державно-приватного партнерства.
Виклад матеріалу дослідження. Підґрунтям дослідження методології розвитку
системи відносин ДПП, а також чинних моделей і механізмів реалізації проєктів ДПП є
концепція організаційно-економічного механізму реалізації ДПП в аспекті об’єднання
активів держави з інвестиційними, управлінськими, мотиваційними та іншими
ресурсами приватного сектору.
На думку І. А. Брайловського, така концепція має передбачати:
1) виникнення (та ідентифікацію державою) суспільної потреби в реалізації певного
проєкту, спрямованого на досягнення суспільного соціально-економічного ефекту;
2) оцінювання можливостей реалізації потреби або звичайними засобами, або
на основі відносин ДПП. В останньому випадку пропонується оголошення тендеру
на виконання проєкту, що потребує визначення цільових орієнтирів сторін-учасників
проєкту;
3) розробку проєкту, його аудит та схвалення державою (відповідними державними
інститутами) і приватним партнером (або приватними партнерами);
4) реалізацію проєкту, що передбачає визначення і надання сторонами відповідних
ресурсів для виконання проєктних робіт, а також контроль за виконанням проєкту як з
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боку держави, так і з боку приватних партнерів (на відповідність цільовим орієнтирам
сторін-учасників ДПП);
5) оцінювання відповідності проєкту суспільній потребі, що буде підґрунтям для
подальшого розвитку відносин ДПП у реалізації наступних проєктів у разі виникнення
суспільних потреб [1].
Як зазначає науковець, «найскладнішим елементом механізму розвитку ДПП є
механізм формування і реалізації проєктів ДПП» [1].
Фактично формування й реалізація проєктів ДПП – це процес, де різні інтереси
скоординовані і де суспільний та приватний сектори можуть сформувати спільні
інтереси за допомогою контрактів. Тому процес вибору дуже важливий для того, щоб
гарантувати, що у кожна зацікавлена сторона має можливість обстоювати власний
інтерес.
Нині у науковій літературі відсутній єдиний підхід до ідентифікації сутності
організаційно-економічного механізму та його складових.
С. Масютін [2], М. Книш, В. Пучков та Ю. Тютіков [3] описують завдання і процеси,
які, на їхню думку, найбільш точно характеризують складові організаційного та
економічного механізмів, і до яких вони відносять формування корпоративної
стратегії, дивідендної політики, оргструктури управління, вдосконалення системи
оплати праці, участь у раді директорів, вороже поглинання, отримання повноважень
за довіреностями та банкрутство. На нашу думку, окремі складові є здебільшого
елементами, що забезпечують контроль над організацією чи установою.
М. Круглов [4] описує організаційно-економічний механізм як «сукупність
різноманітних за своєю природою конкретних організаційних механізмів, покликаних
організовувати в інтересах власника ефективну діяльність компанії (організації)
як виробничо-господарської та соціальної системи, що діє в умовах зміни потреб
суспільства та нестабільності зовнішнього середовища». Проте ми вважаємо, що
перелічені структурні компоненти потрібно уточнити.
Можна узагальнити і ствердити, що економічний механізм формується і
реалізується відповідно до економічних законів, які відображають причинно-наслідкові
зв’язки економічних явищ і процесів у сфері виробництва, розподілу й обігу (обміну)
матеріальних благ і послуг.
Зміст економічного механізму узгоджується з економічною політикою держави, що
є сукупністю усіх нормативних вимог і способів їхнього здійснення, які відповідно до
конкретних ситуацій є керівництвом до певних дій, формують структуру і визначають
хід подій. П. Саблук виокремлює такі основні елементи економічного механізму:
цінова політика, фінансово-кредитна політика, податкова політика, удосконалення
управління та мотивації праці [5, с. 22]. Такої самої точки зору дотримуються інші
дослідники [6]. Отже, економічний механізм варто розглядати як сукупність способів і
методів цілеспрямованого впливу суб’єктів на зовнішні та внутрішні економічні зв’язки
системи загалом та окремих її одиниць з приводу формування та використання
ресурсів для забезпечення її стабільного функціонування та розвитку. До основних
завдань економічного механізму ми відносимо:
1) забезпечення прибутковості системи;
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2) налагодження взаємовигідного співробітництва елементів системи, у результаті
якого єдиний центр має забезпечити баланс цілей горизонтальної інтеграції та
вертикального управління, а також оптимізувати внутрішньо-системні трансакційні та
організаційні витрати;
3) взаємовигідну співпрацю елементів системи, що передбачає інтеграцію їхньої
діяльності, яка збільшує їхній потенціал окремо та системи загалом.
Цікавою є думка А. Черпак, яка вважає, що «основними елементами економічного
механізму є механізми: стратегічного управління; залучення додаткового капіталу;
інвестиційної діяльності; координації розподілу прибутку, виплати дивідендів та
збільшення власного капіталу; оптимізації ціноутворення; бюджетування; оптимізації
оподаткування та страхових платежів; стимулювання горизонтальних зв’язків;
розробки системи економічних показників та нормативів; організації та проведення
аудиту річної звітності, стратегічного та оперативного контролінгу, стратегічного
моніторингу, мотивації» [7, с. 132]. Проте ми вважаємо, що в даному разі більш
коректно говорити не про механізми, а про завдання економічного механізму.
Результатом функціонування економічного механізму є створення умов для
високоефективної діяльності за рахунок ефективного управління ресурсами та
досягнення ефекту синергії від оптимального їх використання як в окремих елементах,
так і в масштабах усієї системи.
Щодо сутності та складових організаційного механізму [8, c. 144], то це правила,
організаційно-правові нормативи і стандарти, що визначають та регулюють
структуру управління, обов’язки, права та відповідальність органів управління й
управлінських працівників, організацію процесу їхньої діяльності; розподіл робіт
між різними виконавцями та їхньої чисельності, а також матеріальне і моральне
стимулювання їхньої праці; оснащення новітніми технологіями. Отже, організаційний
механізм впливає як на структуру системи, так і на процес її функціонування. За
допомогою організаційного механізму поєднуються різні сторони діяльності (технічна,
економічна, виробнича, соціальна), регламентуються внутрішні зв’язки і досягається
стійка система службових взаємовідносин між структурними підрозділами й апаратом
управління.
Щодо елементів організаційного механізму, то вважаємо за доцільне погодитися
з А. Черпак, яка виокремлює корпоративне планування, структурну організацію,
організацію процесів управління, правове регулювання, адміністрування та контроль,
кадрове та інформаційне забезпечення, мотивацію персоналу [9, с. 134] (рис. 1).
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Органи виконавчої
влади

Приватний бізнес

ДПП

Інструменти

Форми

Економічні
Державні гарантії
Харківської області
Державна підтримка у
рамках стимулювання
пріоритетних проєктів
Пільги по податках

– контракти;
– оренда;
– концесія;
– угоди про розділ продукції;
– спільні підприємств;
– особливі економічні
зони;
– венчурні фонди;
– технологічні центри

Стимулюючі
Податкові канікули
Субсидії, дотації, преференції

Методи
Організаційні
Створення регіональної
бази проєктів
Виділення пріоритетів з
урахуванням специфіки
певних видів економічної
діяльності
План заходів при роботі з
приватним бізнесом
Інформаційні

Участь усіх муніципальних утворень
Харківської області у щорічних форумах

Цінова політика
Представлення Харківської області на
національному і міжнародних рівнях

Кадрові
Визначення прогнозу потреби в
кадрах
Організація курсів підвищення
кваліфікації при реалізації
проєкту
Формування єдиної команди при
реалізації проєкту

Публікація в пресі матеріалів про
проєкти, що пропонуються
Правові
Розробка і прийняття обласних правових
документів і актів, які сприяють розвитку
проєктів ДПП

Розробка методичних вказівок по зниженню ризиків учасників партнерських стосунків
Створення умов для реалізації проєктів на конкретній території

Рис.Рис.
1. Організаційний
блок механізму
ДПП [10]
1 Організаційний
блок механізму
ДПП [10]:
З боку держави – це органи державного управління, що здійснюють таку діяльність:
– формування економічних стимулів для учасників партнерських стосунків;
– розробка й ухвалення проєктів ДПП, які враховують пріоритети та характеристики
розвитку певних видів економічної діяльності;
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– внесення пропозицій і обґрунтування заходів щодо здійснення контролю в
процесі реалізації проєкту.
З боку приватного бізнесу – це діяльність юридичних осіб з виробництва товарів,
надання послуг у процесі реалізації проєкту ДПП.
Висновки. Вивчення методичних засад та сутності поняття «організаційноекономічний механізм державно-приватного партнерства» дало змогу сформувати
перелік характерних ознак, що якнайкраще визначають сутність досліджуваної
категорії в аспекті аргументації складових економічного й організаційного блоків
механізму.
Таким чином, для визначення сутності організаційно-економічного механізму
державно-приватного партнерства мають бути успішно реалізовані основні завдання,
до яких належать: фінансування програм розвитку, у т. ч. тих, що сприяють активізації
економічного зростання у сільських районах; достатність фінанасових ресурсів для
фінансування проєктів; забезпечення високого фахового рівня кадрового потенціалу;
розвиток інфраструктури та досягнення високого рівня інвестиційної привабливості
та економічної активності підприємництва; законодавче унормування механізмів
розподілу повноважень для різних гілок влади щодо розробки і реалізації ДПП;
прозорість процедур, відкритість конкурентного середовища в процесі відбору
потенційних партнерів; забезпечення високого рівня мотивації потенційних інвесторів
до вкладання коштів та високої ефективності угод ДПП через виконання партнерами
своїх зобов’язань.
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
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