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У статті досліджені тенденції реалізації 
інфраструктурних проектів із залученням 
приватного сектору у країнах Європи та 
Середньої Азії, в тому числі України. Роз-
глянуті ключові сфери реалізації проектів 
розвитку та визначені найкрупніші проекти 
та основні інвестори. Визначені особливості 
реалізації проектів державно-приватного 
партнерства як механізму реалізації про-
грам розвитку економіки в Україні. Узагаль-
нені найбільш суттєві проблеми їх реалізації. 
Проаналізовані тенденції щодо реалізації 
державних цільових програм в Україні, визна-
чені основні сфери їх реалізації, а також уза-
гальнено інформацію щодо виконання про-
грам. Сформульовані основні проблеми та 
недоліки реалізації державних цільових про-
грам в Україні.
Ключові слова: державна цільова програма, 
державно-приватне партнерство, при-
ватна участь, джерело фінансування, про-
грама розвитку.

В статье исследованы тенденции реализа-
ции инфраструктурных проектов с привле-
чением частного сектора в странах Европы 
и Средней Азии, в том числе Украины. Рас-
смотрены ключевые сферы реализации 
проектов развития и определены наиболее 
крупные проекты и основные инвесторы. 
Определены особенности реализации про-
ектов государственно-частного партнер-
ства как механизма реализации программ 
развития экономики в Украине. Обобщены 
наиболее существенные проблемы их реа-

лизации. Проанализированы тенденции 
реализации государственных целевых про-
грамм в Украине, определены основные 
сферы их реализации, а также обобщена 
информация по выполнению программ. 
Сформулированы основные проблемы и 
недостатки реализации государственных 
целевых программ в Украине.
Ключевые слова: государственная целе-
вая программа, государственно-частное 
партнерство, частное участие, источник 
финансирования, программа развития.

The article investigates the tendencies of 
implementation of infrastructure projects with 
private participation in the countries of Europe 
and Central Asia, including Ukraine. The key 
areas of implementation of development proj-
ects are considered and the major projects and 
main investors are identified. The peculiarities 
of implementation of public-private partnership 
projects as a mechanism for implementation of 
economic development programs in Ukraine 
are determined. The most significant problems 
of their implementation are summarized. The 
tendencies in the realization of state target pro-
grams in Ukraine are analyzed; the main areas of 
their implementation are determined, as well as 
general information on the implementation of the 
programs. The main problems and shortcomings 
of the implementation of state target programs in 
Ukraine are formulated.
Key words: state target program, public-private 
partnership, private participation, source of  
funding, development program.

Постановка проблеми. В Україні планування 
розвитку держави за напрямами здійснюється 
за допомогою програмно-цільового підходу, від-
повідно до якого вирішення основних завдань 
державної політики базується на реалізації про-
грамно-цільових заходів та завдань у межах дер-
жавних програм різних видів. В умовах обмеже-
ності державних ресурсів ефективна реалізація 
таких цільових програм значно ускладнюється, а 
визначення суттєвих проблем та перешкод у їх 
впровадженні є актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню тенденцій розвитку цільових про-
грам та визначення ефективності їх реалізації при-
свячені роботи таких науковців, як Ф.О. Журавка, 
Н.В. Овчарова [1], М.О. Кушнір [2], О. Червякова 
[3], М.В. Квак [4], Т.О. Мощицька [5] та ін.

Постановка завдання. Метою статті є 
вивчення та узагальнення проблемних питань 
щодо реалізації цільових програм розвитку еконо-
міки України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У Законі України «Про державні цільові програми» 
визначена мета розроблення таких програм, яка 

полягає у сприянні реалізації державної політики 
на пріоритетних напрямах розвитку держави, 
окремих галузей економіки та адміністративно-
територіальних одиниць [6]. Практика залучення 
приватного партнерства до реалізації державних 
та регіональних програм розвитку є досить поши-
реним явищем у світовій економіці. Застосування 
механізмів такої співпраці (державно-приват-
ного партнерства) створює основу для зростання 
спільної відповідальності держави, територіаль-
них громад та бізнесу за розвиток пріоритетних 
сфер економічної системи. У світовій практиці це 
стосується реалізації інфраструктурних проектів у 
дорожньо-транспортній сфері, житлово-комуналь-
ному господарстві, житловому будівництві, енер-
гетиці, інформаційних та освітніх програмах тощо.

База даних Світового Банку щодо реалізації 
інфраструктурних проектів із залученням при-
ватного сектору за період із 2000 по 2017 рік [7] 
містить статистичні дані по 139 країнах Європи 
та Середньої Азії. За цей період у цьому регіоні 
налічується 543 проекти із загальним обсягом 
інвестицій понад 241 млрд. дол. США, що досягли 
фінансового закриття, у той же час кількість проек-
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тів, що були скасовані або які знаходяться у скрут-
ному фінансовому становищі, становить 544 та 
відображає 27% від загального обсягу інвестицій. 

Проекти, які досягли фінансового закриття, 
належать до таких сфер, як: аеропорти (29 про-
ектів, 48,2 млрд. дол. США); електропостачання 
(369 проектів, 118,7 млрд. дол. США); енергетика 
(1 проект, 6 млн. дол. США); інформаційно-кому-
нікаційні технології (22 проекти, 13,7 млрд. дол. 
США); натуральний газ (36 проектів, 21,9 млрд. дол. 
США); порти (23 проектів, 5,2 млрд. дол. США); 
залізниці (8 проектів, 5,4 млрд. дол. США); автомо-
більні дороги (14 проектів, 25,9 млрд. дол. США); 
водопостачання та водовідведення (42 проекти, 
4,2 млрд. дол. США).

Серед найбільш масштабних проектів виді-
ляють 4 проекти, що реалізуються у Туреччині 
із загальним обсягом інвестицій 59,5 млрд. дол. 
США, 5 проектів − у Російській Федерації із загаль-
ним обсягом інвестицій 31,5 млрд. дол. США та 
1 проект – у Білорусі з загальним обсягом інвести-
цій 5 млрд. дол. США.

В Україні співпраця між органами державної 
влади та місцевого самоврядування та бізнесом 
врегульовані Законом України «Про державно-
приватне партнерство» [8]. Незважаючи на те, 
що на думку експертів, правові положення цього 
нормативного акта цілком відповідають сучас-
ним вимогам, проте є низка суттєвих недоліків. 
А саме відсутність вимог щодо мінімально допус-
тимої частки приватної фінансової участі у про-
екті (наприклад, у розвинених країнах така частка 
становить не менш ніж 25% від загального обсягу 
інвестицій у проект). Через це проекти навіть з 
мінімальною участю приватних інвесторів авто-
матично розцінюються як проекти державно-при-
ватного партнерства та отримують значну частку 
державної відповідальності. Не є чітко визна-
ченими механізми практичної реалізації, через 
що зменшується мотивація участі для іноземних 
інвесторів. Наявні складнощі стосовно потенцій-
них об’єктів партнерства, наприклад, є майже 
неможливим будівництво певного об’єкту при-
ватним партнером з наступною передачею права 
власності державному партнеру [9] тощо.

За даними Світового Банку щодо реалізації інф-
раструктурних проектів із залученням приватного 
сектору в Україні за період з 2007 по 2017 рік, то 
таких проектів, що досягли фінансового закриття, 
налічується 38 одиниць із загальним обсягом 
інвестицій близько 4,1 млрд. дол. США [7].

Зазначені проекти належать до таких сфер: у 
сфері електропостачання налічується найбільша 
кількість проектів – 23, на ці проекти припадає 
загалом близько 2,3 млрд. дол. США інвестицій, 
що становить 57% загального обсягу інвесту-
вання таких проектів в Україні за період; наступ-
ною сферою за кількістю проектів є натуральний 

газ – 11 проектів, проте на них припадає лише 
38 млн. дол. США інвестицій, що становить менше 
1% загального обсягу інвестування; у сфері пор-
тів реалізується 2 проекти із загальним обсягом 
інвестування 280 млн. дол. США, що становить 
7% загального обсягу інвестування; у сфері інфор-
маційно-комунікаційних технологій нараховується 
лише 1 проект, проте на нього припадає значна 
частка інвестицій – 32%, або 1,3 млрд. дол. США 
від загального обсягу інвестування; у сфері водо-
постачання та водовідведення реалізується також 
лише 1 проект, що досяг фінансового закриття, 
обсяг його інвестицій становить 102 млн. дол. 
США, що становить близько 3% від загального 
обсягу.

Слід виділити такі успішні проекти із залучен-
ням приватного сектору, що реалізуються в Укра-
їні на протязі останніх 10 років: «Укртелеком» − 
сфера інформаційно-комунікаційних технологій, 
виконується на національному рівні (обсяг інвес-
тицій 1,32 млрд. дол. США, що становить 32% 
від загального обсягу інвестування цих проектів); 
ДТЕК Ботієвська ВЕС − виробництво електрое-
нергії з використанням вітрових технологій, розта-
шовується у Запорізькій області (обсяг інвестицій 
458 млн. дол. США, або 11%); Activ Solar сонячна 
електростанція «Перово» − виробництво електро-
енергії з використанням сонячних фотоелектрич-
них технологій (обсяг інвестицій 412 млн. дол. 
США, або 9%); «Дніпроенерго» − виробництво 
електроенергії з використанням вугілля, розта-
шовується у Запорізькій області (обсяг інвестицій 
249 млн. дол. США, або 6%); «Західенерго» −  
виробництво електроенергії з використанням 
вугілля, розташовується у Львівській  області 
(обсяг інвестицій 237 млн. дол. США, або 6%); 
Activ Solar сонячна електростанція «Охотніково» −  
виробництво електроенергії з використанням 
сонячних фотоелектричних технологій (обсяг 
інвестицій 200 млн. дол. США, або 5%); Activ Solar 
Дунайська сонячна електростанція − виробни-
цтво електроенергії з використанням сонячних 
фотоелектричних технологій, розташовується в 
Одеській області (обсяг інвестицій 168 млн. дол. 
США, або 4%); Activ Solar сонячна електростан-
ція «Старокозаче» − виробництво електроенергії 
з використанням сонячних фотоелектричних тех-
нологій, розташовується в Одеській області (обсяг 
інвестицій 168 млн. дол. США, або 4%); Зерновий 
термінал порту «Південний» − сфера транспор-
тування вантажів, розташовується в Одеській 
області (обсяг інвестицій 150 млн. дол. США, або 
4%); «Східенерго» − виробництво електроенергії 
з використанням вугілля, розташовується у Доне-
цькій області (обсяг інвестицій 148 млн. дол. США, 
або 4%).

Серед основних інвесторів інфраструктурних 
проектів із залученням приватних інвестицій в 
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Україні за зазначений період виділяють як укра-
їнські компанії, так і закордонні. Так, лідером за 
обсягом інвестицій у ці проекти є українська фінан-
сово-промислова група «Систем Кепітал Менедж-
мент», що інвестувала понад 2,5 млрд. дол. США 
у 20 різних інфраструктурних проектів. Австрій-
ська компанія Activ Solar інвестувала понад 
1 млрд. дол. США у 9 різних проектів. Обсяг інвес-
тицій французької транспортної судоходної ком-
панії CMA CGM Group становить 130 млн. дол. 
США, українського «Бруклін-Київ Груп» – також 
130 млн. дол. США, українського ТОВ «Вітряний 
парк Новоазовський» – 118 млн. дол. США, росій-
ського «Росводоканал» – 102 млн. дол. США, 
Cargill, Inc., США – 77 млн. дол. США, україн-
ського ПрАТ «Газтек» – 23 млн. дол. США в 11 різ-
них проектів, Refraction Asset Management, Ltd., 
Канада – 17 млн. дол. США, та «Віндкрафт Укра-
їна» – 16 млн. дол. США.

За даними Міністерства економічного розви-
тку і торгівлі України [10], на початок 2018 року в 
Україні реалізується 182 договори на засадах дер-
жавно-приватного партнерства, що на 4 менше, 
ніж у попередньому році. При цьому загалом 
укладено було 191 договір на території, що є під-
контрольною Україні. Серед причин невиконання 
договорів визначені закінчення терміну дії – для 
4 договорів, розірвання – для 3 договорів, та при-
зупинення – для 2 договорів.

Відповідно до Закону України «Про державно-
приватне партнерство», можливими формами 
здійснення такого партнерства визначено конце-
сію, управління майном, спільну діяльність та інші. 
Договори можуть бути укладені у змішаній формі 
[8]. Найбільш поширеним типом договорів на заса-
дах державно-приватного партнерства є концесії 
(на території України зараз реалізується 157 таких 
договорів). Також реалізуються договори про 
спільну діяльність (таких договорів є 24), а також 
1 договір державно-приватного партнерства.

За регіонами України найбільша кількість 
договорів реалізується у Полтавській області 
(114 договорів, з яких 109 – концесії, 5 − договори 
про спільну діяльність). Далі зі значним відривом 
йде Миколаївська область (15 договорів), Київська 
(13 договорів), Закарпатська (9 договорів), Запо-
різька (7 договорів), Одеська (6 договорів), Доне-
цька та Львівська області (по 4 договори в кожній), 
Хмельницька (3 договори), Житомирська, Івано-
Франківська, Кіровоградська, Луганська, Харків-
ська, Херсонська, Чернігівська області (в кожній 
реалізується по 1 договору). В інших областях не 
реалізується жодної угоди на засадах державно-
приватного партнерства.

Серед сфер господарської діяльності, в яких 
реалізуються вищезазначені договори, виділяють 
такі: 116 договорів, або 65% від загальної кіль-
кості, реалізується у сфері оброблення відходів; 

39 договорів, або 21% від загальної кількості, реа-
лізується у сфері збору, очищення та розподілу 
води; 10 договорів, або 6% від загальної кількості, 
реалізується у сфері теплопостачання та вироб-
ництва; 7 договорів, або 4% від загальної кількості, 
реалізується у сфері будівництва та експлуатації 
транспортної інфраструктури (до якої належать 
автомобільні дороги, залізниці, аеродроми, метро-
політени, порти, мости й тунелі, тощо); у сфері 
електроенергетики, а також у сфері управління 
нерухомістю реалізується по 2 договори, або по 
1% від загальної кількості; у сфері пошуку, розвідки 
та видобутку родовищ корисних копалин реалізу-
ється 1 договір. Крім того, є 3 інших договори, що 
не відносяться до визначених сфер господарської 
діяльності.

Серед найбільш значущих проблем реалізації 
проектів державно-приватного партнерства зазна-
чають такі. Значна частина об’єктів, які передбача-
ється розбудовувати у межах партнерських угод, 
є не досить привабливими для приватних інвес-
торів через високий рівень їх зносу, необхідність 
значних фінансових вливань та нечіткі строки 
отримання прибутку від їх експлуатації. Державні 
замовники не можуть забезпечити отримання 
податкових або митних пільг для приватних парт-
нерів. Є складнощі в отриманні дозвільних доку-
ментів для приватних партнерів, що необхідні для 
виконання угод, відсутні чинні норми, що регулю-
ють умови виплати приватній стороні компенсацій 
у разі невиконання державою своїх зобов’язань 
за договором. Високий рівень корупції зменшує 
привабливість партнерства як для вітчизняних, 
так і для іноземних інвесторів, а також збільшує 
витрати для бізнесу [9]. Крім того, державні служ-
бовці, які займаються питаннями державно-при-
ватного партнерства, є досить недостатньо моти-
вованими у започаткуванні таких проектів, а бізнес 
також мало обізнаний щодо переваг використання 
механізму державно-приватного партнерства. 

Стосовно реалізації державних цільових про-
грам, у 2015 році з 44 запланованих фактично 
були реалізовані заходи та завдання з 29 програм. 
Серед причин невиконання (повного або частко-
вого) зазначені такі, як дострокове припинення за 
рішенням Уряду, визначення такими, що втратили 
чинність (без прийняття рішення Урядом), строк 
виконання ще не настав, відсутність фінансу-
вання, а також відсутність звітів щодо виконання 
програм. 

У 2016 році кількість державних цільових 
програм, що мала бути реалізована, становила 
27 програм. Фактично протягом року виконува-
лися 19 програм. У 2017 році запланована кіль-
кість програм становила 23, а фактична – 18. При-
чини невиконання програм аналогічні 2015 року.

Дані щодо виконання державних цільових про-
грам в Україні за напрямами наведені у табл. 1.
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Таблиця 1
Виконання державних цільових програм в Україні за спрямованістю
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Соціальні 13 / 10 4,8 / 5,3 110,4 9 / 3 3,9 / 1,18 30,5 6 / 5 8,92 / 8,44 94,6

Економічні 11 / 7 181,6 / 
42,2 23,2 7 / 5 64,5 / 19,7 30,5 6 / 3 65,6 / 1,12 1,7

Екологічні 6 / 5 7,9 / 3,5 44,3 6 / 5 8,9 / 3,23 36,4 6 / 5 9,61 / 4,13 43,0

Оборонні 3 / 2 1,4 / 0,03 2,1 3 / 2 1,9 / 0,02 1,2 2 / 1 1,74 / 
0,003 0,2

Науково-технічні 3 / 3 0,7 / 0,7 100 3 / 3 0,6 / 0,99 168,8 3 / 3 0,61 / 1,36 223,0

Інші 2 / 2 1 / 0,2 20 1 / 1 0,1 / 0,01 16,9 1 / 1 0,022 / 
0,013 56,3

Джерело: складено за [11−13]

Найбільша кількість програм спрямована на 
реалізацію заходів та завдань з розвитку соціаль-
ної сфери, проте найбільші обсяги фінансування, 
як передбачені, так і фактичні, припадають на еко-
номічні програми. Що стосується виконання пла-
нів, то найкращі значення отримані за програмами 
науково-технічної спрямованості, що частково 
пояснюється досить незначними обсягами фінан-
сування цих програм.

Фактичне залучення фінансування державних 
цільових програм в Україні залишає бажати кра-
щого. Як свідчить статистика, з 2007 по 2017 рік 
програми отримували фінансування максимум на 
47,7% від запланованого (у 2011 році), в серед-
ньому ж відсоток виконання планових обсягів 
фінансування становив близько 27%. Дані щодо 

залучення фінансування державних цільових про-
грам в Україні у 2007–2017 році наведено у табл. 2.

Що стосується джерел фінансування держав-
них цільових програм, то в Україні найбільша 
частка фінансування припадає на рахунок дер-
жавного бюджету, проте фактичне виконання 
передбачених обсягів за цим джерелом не є відпо-
відним. Дані щодо залучення фінансування дер-
жавних цільових програм за відповідними джере-
лами наведені у табл. 3.

Проблеми та недоліки щодо виконання дер-
жавних цільових програм узагальнені у табл. 4.

Загалом у 2015–2017 роках спостерігалися такі 
проблеми реалізації державних цільових програм 
в Україні, як: недостатність або повна відсутність 
фінансування програм; порушення процедури 

Таблиця 2
Співвідношення між плановими та фактичними обсягами фінансування 

державних цільових програм в Україні

Рік
Планові обсяги 
фінансування, 

млрд. грн.

Фактичні обсяги 
фінансування, 

млрд. грн.

Виконання 
планових обсягів 
фінансування, %

Темп приросту 
обсягів 

фінансування  
за планом, %

Темп приросту 
обсягів 

фінансування  
за фактом %

2007 9,4 0,1 1,1% − −
2008 47,1 19,6 41,6% 401% 19500%
2009 65,5 16 24,4% 39% -18%
2010 84,6 13,4 15,8% 29% -16%
2011 116,7 55,7 47,7% 38% 316%
2012 132,5 47,8 36,1% 14% -14%
2013 170,3 59 34,6% 29% 23%
2014 203,3 40 19,7% 19% -32%
2015 197,5 51,9 26,3% -3% 30%
2016 79,9 25,1 31,4% -60% -52%
2017 86,5 15,1 17,5% 8% -40%

Джерело: складено за [11 − 13]
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збору звітної інформації та подання звітності щодо 
виконання програм (насамперед строки та невід-
повідність обсягів фактично залучених коштів та 
зазначених у звітності, а також повна відсутність 
будь-якої звітності); невідповідність програм вимо-
гам щодо розроблення та виконання державних 
цільових програм; відсутність методики, а також 
розрахунку та аналізу ефективності виконання 
програм.

Висновки з проведеного дослідження. 
Незважаючи на позитивну динаміку щодо змен-
шення кількості порушень та недоліків у виконанні 
державних цільових програм, стан виконання 
завдань та заходів програм не є задовільним. 
Державні цільові програми не вбачаються дієвим 
та ефективним інструментом розвитку еконо-
мічної системи держави або її окремих елемен-
тів, а відіграють лише певну формальну роль. 
Відсутня узгодженість між плануванням обсягів 
необхідних фінансових коштів за різними джере-
лами та реальними можливостями їх залучення. 
Під час розподілу бюджетних коштів не врахову-
ється повною мірою принцип пріоритетності вирі-
шення завдань розвитку та досягнення постав-

лених цілей. Державні замовники керуються 
більшою мірою формальним підходом під час 
розроблення та виконання державних цільових 
програм, у зв’язку з чим спостерігається значна 
кількість недоліків у звітуванні. Розрахунок еконо-
мічної ефективності виконання програм усклад-
нений у зв’язку з тим, що розробники не наводять 
методику її розрахунку, враховуючу специфіку 
програми та бажані кінцеві результати. Програми 
не мають чітко встановлених КРІ. Через недотри-
мання процедури звітування унеможливлюється 
громадський контроль щодо виконання програм.

Державний бюджет все ще залишається 
основним джерелом фінансування цільових про-
грам, незважаючи на заявлену Міністерством 
економічного розвитку й торгівлі орієнтацію на 
збільшення приватних та залучених за кордо-
ном коштів. Через суттєву різницю у фактичних 
та запланованих обсягах фінансування резуль-
тати впровадження програмних заходів здебіль-
шого не відповідають очікуваним; нерідко під 
час вирішення питань щодо спрямування залу-
чених фінансових коштів обираються заходи, 
здійснити які легше. 

Таблиця 3
Виконання державних цільових програм в Україні за джерелами фінансування

Джерела 
фінансування

Абсолютне значення,  
млрд. грн.

Виконання планових обсягів 
фінансування, %

2015 рік 2016 рік 2017 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік
Загальний 

обсяг
План 197,4 79,9 86,5

26,3% 31,4% 17,5%
Факт 51,9 25,1 15,1

Державний 
бюджет

План 44,3 44,6 47,3
67,3% 41,5% 20,1%

Факт 29,8 18,5 9,5
Місцеві 

бюджети
План 8,2 3,4 6,6

19,5% 38,2% 47,0%
Факт 1,6 1,3 3,1

Залучення 
інших джерел

План 145 31,9 32,6
14,1% 16,6% 7,7%

Факт 20,5 5,3 2,5

Джерело: складено за [11 − 13

Таблиця 4
Кількість державних цільових програм за недоліками їх виконання

Недолік 2015 рік 2016 рік 2017 рік

порушено строк подання звітності 26 6 5

не фінансувались 6 6 3
не подано фінансової звітності  
про виконання паспорту бюджетної програми 5 7 3

обсяги використаних коштів не узгоджуються   
з показниками фінансової звітності 12 3 4

не відповідають вимогам законодавства  
у сфері розроблення та виконання державних цільових програм 22 9 6

державним замовником − координатором не забезпечено збір  
звітної інформації від державних замовників та виконавців 12 7 6

державним замовником не було здійснено  
аналіз ефективності їх виконання 29 24 20

Джерело: складено за [11 − 13
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