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У статті встановлено важливість публічно-
приватного партнерства в контексті 
забезпечення економічної безпеки держави. 
Доведено, що публічно-приватне партнер-
ство дає змогу підвищити якість наданих 
суспільству послуг та сприяє покращенню 
економічної безпеки держави. Основною 
метою дослідження є визначення основних 
сучасних форм публічно-приватного парт-
нерства в контексті забезпечення еконо-
мічної безпеки держави. Виділено основні 
форми публічно-приватного партнерства, 
такі як концесія, оренда, контракти «під 
ключ», контракти постачання й управління, 
приватна фінансова участь та володіння. 
Охарактеризовано механізми реалізації кож-
ної форми публічно-приватного партнер-
ства. Прийнято рішення згрупувати основні 
етапи публічно-приватного партнерства 
в сім основних стадій, таких як первинна, 
структуризація проєкту, оцінювання, про-
єктування, вибір партнера, укладання дого-
вору та реалізація проєкту.
Ключові слова: партнерство, публічно-при-
ватне партнерство, економічна безпека, 
держава, основні форми партнерства.

В статье установлена важность госу-
дарственно-частного партнерства в кон-

тексте обеспечения экономической без-
опасности государства. Доказано, что 
публично-частное партнерство позволяет 
повысить качество предоставляемых 
обществу услуг и способствует улучшению 
экономической безопасности государства. 
Основной целью исследования является 
определение основных современных форм 
публично-частного партнерства в контек-
сте обеспечения экономической безопас-
ности государства. Выделены основные 
формы публично-частного партнерства, 
такие как концессия, аренда, контракты 
«под ключ», контракты поставки и управ-
ления, частное финансовое участие и 
владение. Охарактеризованы механизмы 
реализации каждой формы публично-част-
ного партнерства. Принято решение 
сгруппировать основные этапы публично-
частного партнерства в семь основных 
стадий, таких как первичная, структуриро-
вание проекта, оценивание, проектирова-
ние, выбор партнера, заключение договора 
и реализация проекта.
Ключевые слова: партнерство, государ-
ственно-частное партнерство, экономиче-
ская безопасность, государство, основные 
формы партнерства.

Ensuring economic security is a very difficult process that depends on many factors and is very individual for private enterprises, since it is necessary to 
take into account a significant number of internal features, etc. When it comes to the economic security of the state, this process is already being considered 
on a completely different scale and requires consideration of the security of the lower levels: region, industry, enterprise and individual. The state has a 
significant number of functions and responsibilities that it must fulfill and without which it is simply impossible to ensure the economic security of a particular 
territory, a certain industry, enterprise or every person. In conditions when each member of the society plays one of the main roles in the economic growth of 
the whole country and a high level of economic security of the state is achieved. Each country seeks to modernize its own economy, effectively counteract 
the negative impact of threats and be able to respond to new challenges in a timely manner in the face of global instability, but not every country is able to 
fully comprehend all these actions. In this case, such a form of interaction between the state and private business as “public-private partnership” can come 
to the rescue. The importance of public-private partnership in the context of ensuring the economic security of the state has been established. It has been 
proven that public-private partnerships can improve the quality of services provided to society and contribute to improving the economic security of the 
state. The main goal of the study is to determine the main modern forms of public-private partnership in the context of ensuring the economic security of the 
state. The main forms of public-private partnerships are highlighted, in particular: concession, lease, turnkey contracts; supply and management contracts; 
private financial participation and ownership. The mechanisms for the implementation of each of the forms of public-private partnership are described. It was 
decided to group the main stages of public-private partnership into seven main stages: primary, project structuring, evaluation, design, partner selection, 
contract conclusion and project implementation.
Key words: partnership, public-private partnership, economic security, state, main forms of partnership.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ФОРМ  
ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА  
В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
CHARACTERISTICS OF THE BASIC FORMS  
OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP  
IN THE CONTEXT OF ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE STATE

Постановка проблеми. Забезпечення еко-
номічної безпеки є дуже важким процесом, який 
залежить від багатьох факторів, а для приват-
них підприємств є дуже індивідуальним, оскільки 
необхідно враховувати значну кількість внутрішніх 
особливостей тощо. Коли справа доходить до еко-
номічної безпеки держави, цей процес уже роз-
глядається в зовсім інших масштабах і потребує 
враховувати безпеку нижчих рівнів, а саме регіону, 
галузі, підприємства та особи. На державу покла-
дена значна кількість функцій та обов’язків, які 
вона повинна виконувати і без яких забезпечити 
економічну безпеку окремо взятої території, пев-

ної галузі, підприємства чи кожної особи просто 
неможливо.

В умовах, коли кожний член суспільства відіграє 
одну з основних ролей в економічному зростанні цілої 
країни й досягається високий рівень економічної без-
пеки держави, кожна країна прагне модернізувати 
власну економіку, ефективно протидіяти негативному 
впливу загроз і мати можливість своєчасно відпові-
дати на нові виклики в умовах глобальної нестабіль-
ності, проте не кожна країна здатна осягнути всі ці дії в 
повному обсязі. Саме в такому разі на допомогу може 
прийти така форма взаємодії між державою та при-
ватним бізнесом, як публічно-приватне партнерство.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Нині 
питання публічно-приватного партнерства дослі-
джували такі вчені, як І. Брайловський [1], І. Дубок 
[2], Т. Єфименко [3], А. Кумачова [4], Д. Турчак [5].

Враховуючи накопичений науковий здобуток 
провідних вітчизняних науковців, маємо від-
значити, що в сучасних умовах розвитку досі 
залишається актуальним питання визначення 
основних сучасних форм публічно-приватного 
партнерства в контексті забезпечення економіч-
ної безпеки держави.

Постановка завдання. Метою дослідження 
є визначення основних сучасних форм публічно-
приватного партнерства в контексті забезпечення 
економічної безпеки держави. Для цього необ-
хідно виділити й охарактеризувати кожну основну 
форму публічно-приватного партнерства, а також 
визначити основні стадії її реалізації.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Механізми публічно-приватного партнерства 
включають велику кількість деталей, які повинні 
враховувати практично всі аспекти: від об’єкта 
до інтересів обох сторін. Опис та характеристика 
сутності вимог та результатів укладання домовле-
ності щодо публічно-приватного партнерства роз-
криваються у виборі тієї чи іншої моделі.

Значна кількість проєктів публічно-приватного 
партнерства породила велику кількість класифіка-
ційних моделей і форм. Так, наприклад, згідно з 
класифікацією Світового банку [6], існують чотири 
моделі публічно-приватного партнерства, такі як 
контракти на управління й оренду; концесії; про-
єкти «з чистого аркуша»; передача активів.

Узагальнюючи проведений нами аналіз [1–8] 
основних моделей публічно-приватного това-
риства, ми виділили п’ять ключових груп, які 
уособлюють широку кількість моделей (форм) 
публічно-приватного партнерства.

1) Концесія. Сутність концесії як однієї з форм 
публічно-приватного партнерства полягає в укла-
данні контракту на експлуатацію й утриманні на 
певний період часу, які передбачають передачу 

приватному підприємству об’єктів державної влас-
ності. При цьому держава має право зберігати за 
собою кінцеву власність на цей об’єкт. Основною 
метою укладання таких контрактів є підвищення 
ефективності розроблення й реалізації проєкту, а 
також залучення нових коштів з приватного сек-
тору для фінансування об’єкта державної влас-
ності. Основні питання регулювання процесу кон-
цесії в Україні відбуваються згідно із Законом «Про 
концесію» [9], який визначає правові, фінансові та 
організаційні засади реалізації проєктів, що здій-
снюються на умовах концесії, задля модернізації 
інфраструктури та підвищення якості суспільно 
значущих послуг (рис. 1).

2) Оренда. Ця форма публічно-приватного 
партнерства працює практично за такими ж прин-
ципами, як звичайний тип оренди: держава здій-
снює всі інвестиції в об’єкт оренди й надає на пев-
ний період часу його в користування приватному 
підприємству. Приватний партнер повністю здій-
снює його обслуговування й несе пряму відпові-
дальність (відмінно від концесії) за якість послуг, 
що надає споживачам. Як правило, оренда не 
пов’язана з продажом об’єкта приватному парт-
неру в жодній формі (рис. 2).

3) Контракти «під ключ» (рис. 3). Приватний 
підрядник проєктує й будує об’єкт за фіксовану 
плату, яка не залежить від швидкості або загаль-
ної вартості реалізації всього проєкту. Виконавець 
бере на себе ризики, пов’язані з фазами проєкту-
вання та будівництва. Приватний сектор проєктує 
й будує об’єкти інфраструктури на основі буді-
вельного контракту для подальшої експлуатації 
для задоволення запитів державного (публічного) 
сектору на послуги, часто надавані за фіксованою 
вартістю [6].

4) Контракти постачання й управління. Перед-
бачає укладання контракту щодо часткового або 
повного управління приватним партнером дер-
жавними підприємствами. Метою такого контр-
акту є отримання навичок приватного сектору у 
сфері ефективного управління підприємством та 

Рис. 1. Механізм реалізації публічно-приватного партнерства  
через форму концесії

Джерело: сформовано автором
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надання якісних послуг. Приватний партнер бере 
на себе всі обов’язки, пов’язані з діяльністю пев-
ного підприємства, й одержує за це від держави 
певну винагороду (рис. 4).

5) Приватна фінансова участь та володіння. 
Приватне підприємство за такої форми публічно-
приватного партнерства повністю відповідає 
за проєктування, будівництво та експлуатацію 

об’єкта. Державне управління здійснює повне 
регулювання й може передати права власності на 
активи приватному партнеру (рис. 5).

Незалежно від вибору моделі публічно-приват-
ного партнерства сам його процес є заздалегідь 
визначеним порядком дій, які можна охарактери-
зувати основними етапами. І. Дубок [1, с. 74] виді-
ляє такі п’ять етапів реалізації проєктів публічно-

Рис. 2. Механізм реалізації публічно-приватного партнерства  
через форму оренди

Джерело: сформовано автором

Рис. 3. Механізм реалізації публічно-приватного партнерства  
через форму «під ключ»

Джерело: сформовано автором

Рис. 4. Механізм реалізації публічно-приватного партнерства  
через форму контракту постачання й управління

Джерело: сформовано автором
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приватного товариства, як підготовчий етап, на 
якому формуються основні ідеї проєкту; вибір 
партнера на конкурсних засадах; укладання 
договору за відповідною моделлю; безпосереднє 
виконання проєкту.

На нашу думку, етапи впровадження того чи 
іншого проєкту публічно-приватного партнерства є 
значно ширшими, їх слід згрупувати в такі окремі 
стадії, кожна з яких має визначену кількість цих 
етапів (рис. 6):

– первинна стадія;
– стадія структуризації проєкту;
– стадія оцінювання;
– стадія проєктування;
– стадія вибору приватного партнера;
– стадія укладання договору;
– стадія реалізації проєкту.
Висновки з проведеного дослідження. 

Публічно-приватне партнерство відкриває вели-
кий спектр можливостей як для держави, так і 
для приватного партнера. Сам процес дає змогу 
приватному бізнесу взяти участь у забезпеченні 
економічної безпеки не лише власної, але й цілої 
країни, а також принести соціальний ефект для 
суспільства. Досягнення економічної безпеки 
України потребує змін, які могли би протистояти 
новим викликам та загрозам в умовах глобаль-
ної нестабільності. Одними з можливих варіантів 
є ефективна реалізація механізмів публічно-при-
ватного партнерства та забезпечення стабіль-
ного інклюзивного розвитку. Реалізація проєктів 
публічно-приватного партнерства принесе висо-
кий рівень якості життя для населення за раху-
нок того, що держава зможе в повному обсязі 
виконувати покладені на неї функції. Інклюзивне 
зростання стає пріоритетом номер один у бага-
тьох провідних країнах світу, які прагнуть забез-
печити гуманний розвиток власного суспільства. 
Саме тому в подальшому необхідно дослідити їх 
досвід задля його адаптації у вітчизняну еконо-
мічну систему.
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Рис. 6. Стадія реалізації  
публічно-приватного партнерства

Джерело: сформовано автором

Рис. 5. Механізм реалізації публічно-приватного партнерства  
через форму приватної участі та володіння

Джерело: сформовано автором
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регулювання процесу 

реалізації проєкту; 
- етап оцінювання реалізації 

проєкту 

Первинна 
стадія 

Стадія 
структуризації 

Стадія 
оцінювання 

Стадія 
проектування 

Стадія вибору 
партнера 

Укладання 
договору 

Стадія 
реалізації 
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