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комплексних показників ФЕБ, що характеризують стан захищеності фінансово-

економічних інтересів за функціональними складовими ФЕБ зазначених 

приватних партнерів, наведено у таблиці 4.1.  

 

Таблиця 4.1 

Перспективні зміни комплексних показників за складовими ФЕБ приватних 

партнерів 

Складова 

ФЕБ 

приватного 

партнера 

Прогнозна тенденція зміни комплексного показника 

ПАТ 

«Броварське 

ШБУ № 50» 

ПАТ 

«Львівське 

СБМУ № 1» 

ПАТ 

«Одестрансбуд» 

ПАТ «Рівнеавто-

шляхбуд» 

фінансова Зниження Зниження Зростання Зростання 

техніко-

технологічна 

Зростання Зростання Зниження Зниження 

інтелектуал

ьно-кадрова 

Зростання Зростання Зниження Зниження 

правова Зниження Зниження Зниження Зниження 

силова Зростання Зростання Зростання Зростання 

інформацій

на  

Зниження Зниження Зниження Зростання 

екологічна  Зниження Зниження Зростання Зниження 

Розраховано автором 

 

На підставі даних таблиці 4.1 можна констатувати, що існує велика 

визначеність процесу зниження ФЕБ приватних за такими складовими, як: 

для ПАТ «Броварське ШБУ № 50» і ПАТ «Львівське СБМУ № 1» – це 

фінансова, правова, інформаційна та екологічна складові ФЕБ; 

для ПАТ «Одестрансбуд» – це техніко-технологічна, інтелектуально-

кадрова, правова й інформаційна складові ФЕБ; 

для ПАТ «Рівнеавтошляхбуд» – це техніко-технологічна, інтелектуально-

кадрова, правова й екологічна складові ФЕБ. 

З урахуванням наведеної вище перспективної оцінки зміни комплексних 

показників складових ФЕБ ПАТ «ШРБУ № 33» встановлено, що спільним для 

всіх досліджуваних підприємств у наступному періоді існує висока ймовірність 

зниження рівня безпеки у правовій сфері, а для чотирьох з них (80% 
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досліджуваних підприємств) й послаблення безпеки за інформаційною 

складовою. Таким чином, отримані перспективні оцінки вказують на те, що 

пріоритетами стратегії захисту фінансово-економічних інтересів сторін ППП 

мають бути вдосконалення правового забезпечення ППП, у тому числі за 

рахунок вдосконалення структури контрактів ППП, а також підвищення рівня 

інформаційного забезпечення здійснення ППП, у тому числі шляхом 

підвищення ефективності обміну інформацією між сторонами ППП. 

Проведемо перспективну оцінку стану захищеності фінансово-

економічних інтересів партнерів у сфері партнерських відносин. 

Спочатку визначимо найбільш ймовірні зміни комплексних показників 

ФЕБ партнерських відносин, які характеризують державного партнера і 

впливатимуть на загальний рівень ФЕБ партнерських відносин в рамках всіх 

досліджуваних ППП. 

Динаміка комплексного показника за складовою розпорядження 

державним партнером публічними фінансами (рисунок 4.16) упродовж 2012-

2017 рр. була нестабільною – тенденція зростання показника упродовж 2012-

2014 рр. змінилася спадною тенденцією. Проте, якщо за допомогою моделі 

поліноміального тренду виокремити основну тенденцію, то це – зростання, 

починаючи з 2017 р. Прогноз показника на один період уперед підтвердив 

висхідну тенденцію цієї зміни. При продовженні такої тенденції цей показник 

перейде із зони передкризового рівня у зону задовільного рівня, а, отже, 

фінансові інтереси сторін ППП стануть більш захищеними. 

Параметри моделі тренду для комплексного показника поведінка 

державного партнера при виконанні владних повноважень (рисунок 4.17) 

говорять про велику визначеність процесу його спадання. Це свідчить про 

посилення загроз використання державним партнером владних повноважень на 

користь реалізації власних інтересів у ППП, його опортуністичної поведінки 

при виконанні домовленості з приватним партнером та порушення ключового 

принципу ППП – рівності сторін. Прогноз даного показника на один період 

уперед підтвердив низхідну тенденцію його зміни. При продовженні такої 
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тенденції комплексний показник поведінка державного партнера при виконанні 

владних повноважень перейде за межу кризового стану – у інтервал [0,2; 0,4).  

 

 

Рисунок 4.16. Поліноміальний тренд зміни комплексного показника 

розпорядження державним партнером публічними фінансами  

Побудовано автором 

 

 

 

Рисунок 4.17. Поліноміальний тренд зміни комплексного показника поведінка 

державного партнера при виконанні владних повноважень 

Побудовано автором 
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Далі розглянемо перспективні зміни комплексних показників ФЕБ 

партнерських відносин, що характеризують приватних партнерів. 

Параметри моделі тренду для комплексного показника надійність 

приватного партнера (ПАТ «ШРБУ № 33») щодо виконання фінансових 

зобов’язань вказують на більшу визначеність процесу його зростання. Прогноз 

показника на один період уперед підтвердив висхідну тенденцію цієї зміни, 

збереження якої цей показник залишатиметься у зоні задовільного рівня. 

 

 

 

Рисунок 4.18. Поліноміальний тренд зміни комплексного показника надійність 

приватного партнера щодо виконання фінансових зобов’язань 

(ПАТ «ШРБУ-33») 

Побудовано автором 

 

Динаміка комплексного показника здатність приватного партнера 

(ПАТ «ШРБУ № 33») відповідати нормам і правилам, наведена на рисунку 4.19, 

упродовж 2012-2016 рр. була висхідною, але у 2017 р. ця тенденція змінилася 

спадом. Виокремлення за допомогою моделі поліноміального тренду основної 

тенденції дало змогу визначити її як тенденцію до зростання. Прогноз 

показника на один період уперед підтвердив висхідну тенденцію цієї зміни. 
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При продовженні такої тенденції цей показник наблизиться до зони 

нормального рівня [0,8; 1,0]. 

 

 

Рисунок 4.19. Поліноміальний тренд зміни комплексного показника 

здатність приватного партнера відповідати нормам і правилам  

(ПАТ «ШРБУ № 33») 

Побудовано автором 

 

Отримані перспективні оцінки змін комплексних показників складових 

ФЕБ партнерських відносин у ППП «Держава – ПАТ «ШРБУ № 33»» вказують 

на те, що існує ймовірність погіршення стану захищеності інтересів партнерів у 

цій сфері через високу визначеність процесу зниження комплексного показника 

поведінка державного партнера при виконанні владних повноважень.  

На підставі комплексних показників партнерських відносин, що 

характеризують ПАТ «Броварське ШБУ № 50», ПАТ «Львівське СБМУ № 1», 

ПАТ «Одестрансбуд» та ПАТ «Рівнеавтошляхбуд», побудовано моделі 

поліноміальних трендів, які наведено на рисунках М.29-М.36 додатку М, та 

побудовано прогнози їх зміни на один період уперед. Узагальнення 

перспективних змін комплексних показників ФЕБ партнерських відносин для 

зазначених приватних партнерів наведено у таблиці 4.2.  

 

 



268 

Таблиця 4.2 

Перспективні зміни комплексних показників ФЕБ партнерських відносин 

Складова ФЕБ 

партнерських відносин 

Прогноз тенденція зміни комплексного показника 

ПАТ  

«Броварське 

ШБУ № 50» 

ПАТ  

«Львівське 

СБМУ № 1» 

ПАТ  

«Одестрансбуд» 

ПАТ  

«Рівнеавто-

шляхбуд» 

надійність приватного 

партнера щодо 

виконання фінансових 

зобов’язань 

Зростання Зростання Зростання Зниження 

здатність приватного 

партнера відповідати 

нормам і правилам 

Зниження Зростання Зниження Зниження 

Побудовано автором 

 

Аналіз даних таблиці 4.2 у взаємозв’язку із даними, наведеними на 

рисунках 4.16 та 4.17, можна констатувати, що існує велика визначеність 

процесу зниження ФЕБ партнерських відносин за такими складовими, як: 

для ППП «Держава – ПАТ «Броварське ШБУ № 50»» і ППП «Держава – 

ПАТ «Одестрансбуд»» – це поведінка державного партнера при виконанні 

владних повноважень та здатність приватного партнера відповідати нормам і 

правилам;  

для ППП «Держава – ПАТ «Львівське СБМУ № 1»» – це поведінка 

державного партнера при виконанні владних повноважень; 

для ППП «Держава – ПАТ «Рівнеавтошляхбуд»» – це поведінка 

державного партнера при виконанні владних повноважень, надійність 

приватного партнера щодо виконання фінансових зобов’язань та поведінка 

державного партнера при виконанні владних повноважень. 

На підставі аналізу перспективних оцінок стану захищеності фінансово-

економічних інтересів сторін ППП у сфері партнерських відносин, встановлено, 

що для всіх ППП, що досліджено, у наступному періоді очікується посилення 

загроз, джерелом яких виступає недоброчесність державного партнера при 

виконанні владних повноважень, а для трьох з п’яти або 60% ППП, що 

досліджено, існує висока ймовірність погіршення стану ФЕБ партнерських 
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відносин через зниження здатності приватного партнера відповідати нормам і 

правилам. Таким чином, отримані перспективні оцінки вказують на те, що 

пріоритетами стратегії захисту фінансово-економічних інтересів сторін ППП 

мають бути створення ефективних механізмів взаємодії партнерів на основі 

взаємної довіри та посилення відповідальності за виконання прийнятих 

зобов’язань, у тому числі й зобов’язань щодо забезпечення ФЕБ ППП. 

Розглянуті вище тенденції змін комплексних показників складових ФЕБ 

партнерів та партнерських відносин у сукупності вплинуть на інтегральні 

показники, до складу яких вони входять. Для визначення прогнозних тенденцій 

таких змін побудовано аналітичні моделі поліноміальних трендів інтегральних 

показників ФЕБ партнерів та партнерських відносин (таблиця 4.3), за 

допомогою яких встановлено: 

існує висока визначеність процесу зниження інтегрального показника 

ФЕБ державного партнера, що свідчить про високий сукупний потенціал 

впливу негативних тенденцій у фінансовій, виробничій, зовнішньоекономічній, 

енергетичній і демографічній сферах на загальний рівень ФЕБ державного 

партнера;  

за чотирма з п’яти або 80% ППП, що досліджуються, існує висока 

визначеність зростання інтегрального показника ФЕБ приватного партнера, що 

вказує на те, що сукупний потенціал впливу негативних тенденцій є меншим за 

сукупний потенціал пливу позитивних тенденцій; 

висока визначеність процесу зниження інтегрального показника ФЕБ 

партнерських відносин спостерігається тільки для двох ППП – ППП «Держава - 

ПАТ «Одестрансбуд»» та ППП «Держава - ПАТ «Рівнеавтошляхбуд»». 

Отримані перспективні оцінки зміни інтегральних показників ФЕБ 

партнерів та відносин між ними є основою для обґрунтування сценаріїв 

забезпечення захисту фінансово-економічних інтересів сторін ППП у ДТІ.  
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Таблиця 4.3 

Аналітичні моделі трендів та прогнозні тенденції зміни інтегральних 

показників компонент ФЕБ ППП 

Інтегральний показник  Аналітична модель тренду зміни показника Прогнозна 

тенденція 

зміни 

ФЕБ державного партнера y = -0,002886933810x
5
 + 0,049518559818x

4
 –  

- 0,316618412043x
3
 + 0,935445565188x

2
 -  

- 1,280526145399x + 1,200798921191 

Зниження 

ФЕБ приватного партнера   

ПАТ «ШРБУ № 33» y = 0,004954180669x
5
 - 0,089333648007x

4
 +  

+ 0,616564624912x
3
 - 1,981888712074x

2
 + 

+ 2,843906061256x - 0,74612578683 

Зростання 

ПАТ «Броварське 

ШБУ № 50» 

y = 0,006657684154x
5
 - 0,123336270317x

4
 +  

+ 0,851202515698x
3
 - 2,670307197138x

2
 + 

+ 3,686271992586x - 1,006114179063 

Зростання 

ПАТ «Львівське 

СБМУ № 1» 

y = -0,003715348177x
5
 + 0,057549712031x

4
 –  

- 0,324088173820x
3
 + 0,850998708553x

2
 – 

- 1,139483995858x + 1,265895882199 

Зниження 

ПАТ «Одестрансбуд» y = 0,000682736009x
5
 - 0,014749925550x

4
 +  

+ 0,122943030102x
3
 - 0,490447997678x

2
 + 

+ 0,912876039347x + 0,18022782869 

Зростання 

ПАТ «Рівнеавтошляхбуд» y = -0,00x
5
 + 0,06x

4
 - 0,39x

3
 + 1,19x

2
 –  

- 1,66x + 1,49 
Зниження 

ФЕБ партнерських відносин   

ППП «Держава - 

ПАТ «ШРБУ № 33»» 

y = 0,003078100493x
5
 - 0,053215631612x

4
 +  

+ 0,345903290899x
3
 - 1,043660819520x

2
 + 

+ 1,436125779192x - 0,156102441512 

Зростання 

ППП «Держава - 

ПАТ «Броварське 

ШБУ № 50»» 

y = 0,001291181184x
5
 - 0,021897097343x

4
 +  

+ 0,139296037156x
3
 - 0,412552223916x

2
 + 

+ 0,558960535156x + 0,388455863697 

Зростання 

ППП «Держава - 

ПАТ «Львівське 

СБМУ № 1»» 

y = 0,005008978203x
5
 - 0,089374019339x

4
 +  

+ 0,598576819402x
3
 - 1,840664461194x

2
 + 

+ 2,490141007623x - 0,55535304475 

Зростання 

ППП «Держава - 

ПАТ «Одестрансбуд»» 

y = -0,001x
5
 + 0,028x

4
 - 0,162x

3
 +  

+ 0,396x
2
 - 0,378x + 0,739 

Зниження 

ППП «Держава - 

ПАТ «Рівнеавтошляхбуд» 

y = -0,00x
5
 + 0,01x

4
 - 0,04x

3
 + 0,11x

2
 –  

- 0,10x + 0,58 
Зниження 

Побудовано автором 
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Зазначимо, що розроблені динамічні моделі для визначення 

перспективних тенденцій змін інтегральних та комплексних показників 

складових ФЕБ державного партнера, а також комплексних показників 

складових ФЕБ партнерських відносин, що характеризують державного 

партнера, можуть бути використані для отримання перспективних оцінок стану 

захищеності фінансово-економічних інтересів інших ППП у ДТІ. 

 

4.2 Розробка сценаріїв забезпечення захисту фінансово-економічних 

інтересів сторін ППП 

 

Обґрунтування різних варіантів застосування механізмів, які погашають 

або знижують негативні впливи на фінансово-економічні інтереси сторін ППП, 

потребує багатоваріантного ситуаційного розгляду системи ФЕБ ППП, що 

здійснюється за допомогою сценарного моделювання. 

На думку [186] сценарієм називається документ аналітико-описового 

характеру, в якому відображена логічна послідовність розвитку об’єкта в 

майбутньому на основі науково обґрунтованих гіпотез і положень, що 

відображають головні напрями його розвитку. При цьому сценарій є оцінкою 

можливого розвитку події, що пов’язує зміни умов функціонування об’єкта, 

системи управління з відповідними змінними або факторами [292]. 

Останнім часом з’являється дедалі більше наукових праць, присвячених 

розробці засад застосування методів аналізу й обробки сценаріїв у забезпеченні 

ФЕБ систем різного рівня, наприклад, [281; 58; 63; 68; 69; 167; 70; 342] та ін. 

Втім єдиної методології розробки сценаріїв забезпечення ФЕБ поки що не 

вироблено.  

Загалом, сценарний підхід передбачає багатоваріантний ситуаційний 

розгляд системи ФЕБ, акцентуючи увагу на невизначеності в оцінюванні 

ситуації. Оцінки, які отримуються за допомогою сценарного моделювання, 

спрямовані на обґрунтування різних варіантів застосування економічних і 

фінансових механізмів, які погашають або знижують негативні впливи на 
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економічну систему. Застосування цього підходу дає змогу отримати оцінку 

ФЕБ об’єкта дослідження у середньостроковій і довгостроковій перспективі та 

при середньому чи високому ступені невизначеності. 

В економічній безпекології при розробці сценаріїв пропонується 

використовувати методи експертних оцінок [186; 281; 58; 63] та ін., 

імітаційного моделювання [68; 70] та ін., когнітивного моделювання [69; 70; 

342] та ін. Послідовність реалізації сценарного підходу включає такі етапи:  

1) попереднє вивчення проблеми;  

2) якісний аналіз проблеми;  

3) розробка сценаріїв;  

4) аналіз та відбір сценаріїв.  

У даній роботі для перевірки ефективності варіантів забезпечення захисту 

фінансово-економічних інтересів сторін ППП на прикладі ППП «Держава – 

ПАТ «ШРБУ № 33»» здійснено сценарне моделювання на базі побудованих 

моделей інтегральних показників компонент ФЕБ ППП (ФЕБ державного 

партнера, ФЕБ приватного партнера та ФЕБ партнерських відносин) у ДТІ.  

Сценарії забезпечення захисту фінансово-економічних інтересів сторін 

ППП «Держава – ПАТ «ШРБУ № 33»» побудовано, виходячи з таких 

припущень:  

– можливості здійснювати вплив на окремі складові ФЕБ державного 

партнера, ФЕБ приватного партнера та ФЕБ партнерських відносин обмежень 

не мають;  

– структура угоди (контракту) про ППП є практично незмінною;  

– зміни інтегральних і комплексних показників ФЕБ державного 

партнера, ФЕБ приватних партнерів та ФЕБ партнерських відносин між ними 

відбуваються в межах установленого тренду. 

Параметрами сценаріїв є інтегральні та комплексні показники ФЕБ ППП. 

Вибір змінних управління ґрунтувався на виявлених під час аналізу й 

оцінювання ФЕБ ППП складових, за якими мав місце у минулому, 
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спостерігається та прогнозується низький рівень безпеки (критичний / кризовий 

/ передкризовий).  

Розроблено моделі елементарних і комбінованих сценаріїв, на підставі 

яких змодельовано сценарії забезпечення захисту фінансово-економічних 

інтересів сторін ППП у двох варіантах: помірному й оптимістичному. 

Елементарні сценарії передбачають управлінський вплив на одну змінну 

інтегральної компоненти ФЕБ ППП, а комбіновані – на декілька змінних 

одночасно. Помірний варіант сценарію забезпечення захисту фінансово-

економічних інтересів сторін ППП відповідає поверненню до кращих рівнів 

змінних управління, які спостерігалися у ретроспективному періоді, а 

оптимістичні варіанти орієнтовані на досягнення значень змінних управління, 

що відповідають більш високому рівню ФЕБ. 

Порівняння ефективності сценаріїв здійснено на основі побудованої 

моделі базового сценарію, у якому усі параметри зафіксовано на рівні 

останнього року спостереження (2017 рік). 

Розглянемо помірний варіант сценарію забезпечення захисту фінансово-

економічних інтересів сторін ППП «Держава – ПАТ «ШРБУ № 33»» та 

порівняємо його з базовими сценарієм (таблиця 4.4.). 

 

Таблиця 4.4 

Базовий сценарій та помірний варіант сценарію забезпечення захисту 

фінансово-економічних інтересів сторін ППП «Держава – ПАТ «ШРБУ № 33»» 

Параметр Базовий 

сценарій 

Помірний 

варіант 

сценарію 

1 2 3 

ФЕБ державного партнера 

Фінансова безпека 0,476 0,553 

Виробнича безпека 0,496 0,571 

Інвестиційно-інноваційна безпека 0,344 0,377 

Соціальна безпека 0,629 0,677 

Зовнішньоекономічна безпека 0,921 0,952 

Макроекономічна безпека 0,583 0,592 

Енергетична безпека 0,691 0,691 



274 

Закінчення табл. 4.4 

1 2 3 

Демографічна безпека 0,442 0,776 

Інтегральний показник ФЕБ державного партнера 0,531 0,632 

ФЕБ приватного партнера 

Фінансова безпека 0,937 0,937 

Техніко-технологічна безпека 0,862 0,862 

Інтелектуально-кадрова безпека 0,984 0,984 

Правова безпека 1,0 1,0 

Силова безпека 0,889 1,0 

Інформаційна безпека 0,842 1,0 

Екологічна безпека 0,7012 0,936 

Інтегральний показник ФЕБ приватного партнера 0,895 0,946 

ФЕБ партнерських відносин 

Розпорядження державним партнером публічними 

фінансами 

0,541 0,552 

Поведінка державного партнера при виконанні 

владних повноважень 

0,419 0,423 

Надійність приватного партнера щодо виконання 

фінансових зобов’язань  

0,699 0,699 

Здатність приватного партнера відповідати нормам і 

правилам 

0,674 0,793 

Інтегральний показник ФЕБ партнерських відносин 0,572 0,595 

Трьохкомпонентний показник ФЕБ ППП (3; 5; 3) 

передкризовий 

рівень 

(4; 5; 3) 
передкризовий 

рівень 

Розраховано автором 

 

Реалізація помірного варіанту сценарію забезпечення захисту фінансово-

економічних інтересів сторін ППП «Держава – ПАТ «ШРБУ № 33» передбачає 

одночасне використання різних інструментів забезпечення безпеки у всіх 

сферах ФЕБ державного партнера, приватного партнера та партнерських 

відносин з метою приведення їх до кращих рівнів, які спостерігалися у 

ретроспективному періоді. При цьому, за енергетичною складовою ФЕБ 

державного партнера, фінансовою, техніко-технологічною, інтелектуально-

кадровою та правовою складовими ФЕБ приватного партнера та складовою 

ФЕБ партнерських відносин «надійність приватного партнера щодо виконання 

фінансових зобов’язань» достатньо заходів, щодо забезпечать підтримку рівня 

останнього року спостереження.  
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Проведені розрахунки свідчать, що реалізація такого варіанта сценарію 

забезпечення захисту фінансово-економічних інтересів сторін ППП приведе до 

збільшення інтегральних показників ФЕБ державного партнера – з 0,531 до 

0,632 або на 19,02%, ФЕБ приватного партнера – з 0,895 до 0,946 або на 5,7%, 

ФЕБ партнерських відносин – з 0,572 до 0,595 або на 4,02%. Зазначені зміни є 

позитивними, але не достатніми для підвищення рівня ФЕБ ППП з 

передкризового до задовільного рівня, оскільки ФЕБ партнерських відносин 

залишиться на передкризовому рівні. 

Розглянемо елементарні та комбінований сценарії забезпечення ФЕБ 

приватного партнера (таблиця 4.5), що передбачають використання 

інструментів впливу на фінансову, виробничу та інвестиційно-інноваційну 

складові ФЕБ державного партнера, які за результатами проведеного аналізу 

стану захищеності фінансово-економічних інтересів сторін ППП та оцінювання 

рівня ФЕБ ППП є найбільш проблемними. 

 

Таблиця 4.5 

Елементарні та комбінований сценарій забезпечення ФЕБ державного партнера 

у ППП «Держава – ПАТ «ШРБУ № 33» 

Параметр Елементарний 

сценарій № 1 

забезпечення 

ФЕБ 

державного 

партнера 

Елементарний 

сценарій № 2 

забезпечення 

ФЕБ 

державного 

партнера 

Елементарний 

сценарій № 3 

забезпечення 

ФЕБ 

державного 

партнера 

Комбінований 

сценарій 

забезпечення 

ФЕБ 

державного 

партнера 

Фінансова безпека 0,6 0,476 0,476 0,6 

Виробнича безпека 0,496 0,6 0,496 0,6 

Інвестиційно-

інноваційна безпека 

0,344 0,344 0,6 0,6 

Соціальна безпека 0,629 0,629 0,629 0,629 

Зовнішньоекономічна 

безпека 

0,921 0,921 0,921 0,921 

Макроекономічна 

безпека 

0,583 0,583 0,583 0,583 

Енергетична безпека 0,691 0,691 0,691 0,691 

Демографічна безпека 0,442 0,442 0,442 0,442 

Інтегральний показник 

ФЕБ державного 

партнера 

0,558 0,540 0,558 0,6 

Розраховано автором 
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Елементарний сценарій № 1 забезпечення ФЕБ державного партнера 

передбачає односпрямований вплив на фінансову складову, який здійснюється 

за допомогою інструментів забезпечення безпеки, використання яких призведе 

до підвищення рівня ФЕБ за цією складовою з передкризового до задовільного. 

Значення обраного параметра управління – комплексного показника фінансової 

складової ФЕБ державного партнера (0,6), всі інші змінні управління 

залишаються на рівні базового сценарію. Реалізація такого сценарію призведе 

до збільшення інтегрального показника ФЕБ державного партнера з 0,531 до 

0,558 або на 5,1%, але цього не достатньо для досягнення задовільного рівня 

ФЕБ державного партнера і, відповідно, ФЕБ ППП. 

Елементарний сценарій № 2 забезпечення ФЕБ державного партнера 

спрямований на досягнення задовільного рівня виробничої складової. Значення 

обраного параметра управління – комплексного показника виробничої 

складової ФЕБ державного партнера (0,6), всі інші змінні управління 

залишаються на рівні базового сценарію. Реалізація такого сценарію призведе 

до зростання інтегрального показника ФЕБ державного партнера на 1,7% до 

значення 0,540, але цього буде не достатньо для досягнення задовільного рівня 

ФЕБ державного партнера і, відповідно, ФЕБ ППП. 

Відповідно до елементарного сценарію № 3 для забезпечення ФЕБ 

державного партнера використовуються інструменти забезпечення безпеки у 

інвестиційно-інноваційній сфері. Параметр управління – комплексний показник 

інвестиційно-інноваційної складової ФЕБ державного партнера, його значення 

встановлено на рівні (0,6), всі інші змінні управління залишаються на рівні 

базового сценарію. Реалізація такого сценарію забезпечить збільшення 

інтегрального показника ФЕБ державного партнера з 0,531 до 0,558 або на 

5,1%, але цього не достатньо для досягнення задовільного рівня ФЕБ 

державного партнера і, відповідно, ФЕБ ППП. 

Комбінований сценарій забезпечення ФЕБ державного партнера 

передбачає одночасне використання різних інструментів забезпечення безпеки 

у фінансовій, виробничій та інвестиційно-інноваційній сферах з метою 
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приведення параметрів, що їх характеризують, до значень (0,6). Його реалізація 

призведе до зростання інтегрального показника ФЕБ державного партнера на 

13% до значення 0,6, що відповідає задовільному рівню ФЕБ.  

Таким чином, підвищити рівень ФЕБ державного партнера з 

передкризового до задовільного можливо шляхом реалізації помірного 

сценарію та комбінованого (оптимістичного) сценарію, який передбачає 

одночасне використання різних інструментів забезпечення безпеки у 

фінансовій, виробничій та інноваційно-інвестиційній сфері. Порівняння 

результатів реалізації цих сценаріїв з позиції досягнення кращого значення 

інтегрального показника ФЕБ державного партнера вказує на те, що помірний 

сценарій є більш результативним. Втім, його здійснення передбачає одночасне 

використання різних інструментів забезпечення безпеки у всіх сферах ФЕБ 

державного партнера, що вимагає більших, порівняно з комбінованим 

сценарієм, витрат і може призвести до перевантаження системи управління 

забезпеченням ФЕБ ППП, внаслідок чого знизиться рівень її керованості.  

За даними, наведеними у таблиці 4.4, станом на 2017 р. рівень ФЕБ 

ПАТ «ШРБУ № 33» за всіма складовими, крім екологічної, є нормальним. 

Таким чином, можливий лише один елементарний сценарій підвищення рівня 

ФЕБ приватного партнера – сценарій, що передбачає односпрямований вплив 

на екологічну складову. Згідно з цим сценарієм значення обраного параметра 

управління – комплексного показника екологічної складової ФЕБ приватного 

партнера (0,8), всі інші змінні управління залишаються на рівні базового 

сценарію. Реалізація такого сценарію призведе до збільшення інтегрального 

показника ФЕБ приватного партнера з 0,895 до 0,905 або на 1,2%.  

Аналіз помірного сценарію забезпечення захисту фінансово-економічних 

інтересів сторін ППП «Держава – ПАТ «ШРБУ № 33»» вказує на те, що його 

реалізація не забезпечує досягнення задовільного рівня ФЕБ партнерських 

відносин і, відповідно, ФЕБ ППП. Тому, виникає потреба у моделюванні інших 

сценаріїв забезпечення ФЕБ партнерських відносин (елементарних та 
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комбінованих), втілення яких забезпечить досягнення бажаного (задовільного) 

рівня ФЕБ партнерських відносин. 

У таблиці 4.6. представлено варіанти елементарних сценаріїв 

забезпечення ФЕБ партнерських відносин, що передбачають односпрямований 

вплив на окремі складові ФЕБ з метою досягнення параметрами значень, рівень 

яких є вищим, ніж у базовому сценарії.  

 

Таблиця 4.6 

Елементарні сценарії забезпечення ФЕБ партнерських відносин у ППП 

«Держава – ПАТ «ШРБУ № 33» 

Параметр Елементарний 

сценарій № 1 

забезпечення 

ФЕБ 

партнерських 

відносин 

Елементарний 

сценарій № 2 

забезпечення 

ФЕБ 

партнерських 

відносин 

Елементарний 

сценарій № 3 

забезпечення 

ФЕБ 

партнерських 

відносин 

Елементарний 

сценарій № 4 

забезпечення 

ФЕБ 

партнерських 

відносин 

Розпорядження 

державним 

партнером 

публічними 

фінансами 

0,6 0,541 0,541 0,541 

Поведінка 

державного 

партнера при 

виконанні владних 

повноважень 

0,419 0,6 0,419 0,419 

Надійність 

приватного 

партнера щодо 

виконання 

фінансових 

зобов’язань  

0,699 0,699 0,8 0,699 

Здатність 

приватного 

партнера 

відповідати 

нормам і правилам 

0,674 0,674 0,674 0,8 

Інтегральний 

показник ФЕБ 

партнерських 

відносин 

0,587 0,625 0,591 0,597 

Розраховано автором 
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Елементарний сценарій № 1 забезпечення ФЕБ партнерських відносин 

спрямований на підвищення ефективності розпорядження державним 

партнером публічними фінансами. Внаслідок використання інструментів 

забезпечення ФЕБ партнерських відносин, що сприятимуть досягненню 

обраним параметром управління значення (0,6), інтегральний показник ФЕБ 

партнерський відносин збільшиться, порівняно з базовим сценарієм, на 2,6% до 

0,587. Проте цього не достатньо для досягнення задовільного рівня ФЕБ 

партнерських відносин і, відповідно, ФЕБ ППП. 

Реалізація елементарних сценаріїв № 3 і № 4 забезпечення ФЕБ 

партнерських відносин, які передбачають односпрямований вплив на складову 

ФЕБ надійність приватного партнера щодо виконання фінансових зобов’язань 

та складову ФЕБ здатність приватного партнера відповідати нормам і правилам, 

відповідно, також не забезпечать досягнення задовільного рівня ФЕБ 

партнерських відносин і, відповідно, ФЕБ ППП. 

З-поміж розроблених елементарних сценаріїв забезпечення ФЕБ 

партнерських відносин лише сценарій № 2 дасть змогу досягти бажаного 

(задовільного) рівня ФЕБ партнерських відносин. За цим сценарієм значення 

обраного параметра управління – поведінка державного партнера при 

виконанні владних повноважень (0,6), всі інші змінні управління залишаються 

на рівні базового сценарію. Реалізація такого сценарію призведе до збільшення 

інтегрального показника ФЕБ партнерських відносин з 0,572 до 0,625 або на 

9,3%.  

Розглянемо комбіновані сценарії забезпечення ФЕБ партнерських 

відносин, параметри яких наведено у таблиці 4.7.  

Реалізація комбінованого сценарію № 1 передбачає використання 

інструментів забезпечення безпеки, дія яких спрямована на досягнення вищого, 

порівняно з базовим сценарієм, рівня безпеки за всіма складовими, що 

характеризують дії державного партнера. За цим сценарієм параметри 

управління – розпорядження державним партнером публічними фінансами та  
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Таблиця 4.7 

Комбіновані сценарії забезпечення ФЕБ партнерських відносин у ППП «Держава – ПАТ «ШРБУ № 33» 

Параметр Комбінований 

сценарій № 1 

забезпечення  

ФЕБ партнерських 

відносин 

Комбінований 

сценарій № 2 

забезпечення  

ФЕБ партнерських 

відносин 

Комбінований 

сценарій № 3 

забезпечення  

ФЕБ партнерських 

відносин 

Комбінований 

сценарій № 4 

забезпечення  

ФЕБ партнерських 

відносин 

Комбінований 

сценарій № 5 

забезпечення  

ФЕБ партнерських 

відносин 

Розпорядження 

державним партнером 

публічними фінансами 

0,6 0,541 0,6 0,541 0,6 

Поведінка державного 

партнера при виконанні 

владних повноважень 

0,6 0,419 0,419 0,6 0,6 

Надійність приватного 

партнера щодо виконання 

фінансових зобов’язань  

0,699 0,8 0,8 0,699 0,8 

Здатність приватного 

партнера відповідати 

нормам і правилам 

0,674 0,8 0,674 0,8 0,8 

Інтегральний показник 

ФЕБ партнерських 

відносин 

0,642 0,617 0,607 0,653 0,67 

Розраховано автором 

2
80
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поведінка державного партнера при виконанні владних повноважень мають 

значення (0,6), значення всіх інших змінних управління відповідають базовому 

сценарію. Реалізація такого сценарію  забезпечить  збільшення  інтегрального 

показника ФЕБ партнерських відносин, у порівнянні з базовим сценарієм, на 

12,2% до 0,642, що відповідає задовільному рівню. 

За комбінованим сценарієм № 2 здійснюється управлінський вплив на 

складові ФЕБ партнерських відносин, що характеризують дії приватного 

партнера. Відповідно до цього сценарію параметри управління – надійність 

приватного партнера щодо виконання фінансових зобов’язань та здатність 

приватного партнера відповідати нормам і правилам встановлено на рівні (0,8). 

Втілення цього сценарію дозволяє досягти задовільного рівня ФЕБ 

партнерських відносин – значення відповідного інтегрального показника 

збільшиться до 0,607, що на 7,9% вище значення базового сценарію. 

Комбінований сценарій № 3 передбачає використання інструментів 

забезпечення безпеки, дія яких спрямована на підвищення рівня фінансової 

дисципліни державного і приватного партнерів. Згідно з цим сценарієм 

значення обраних параметрів управління – розпорядження державним 

партнером публічними фінансами (0,6), надійність приватного партнера щодо 

виконання вданих повноважень (0,8). Всі інші змінні управління залишаються 

на рівні базового сценарію. Реалізація такого сценарію призведе до збільшення 

інтегрального показника ФЕБ партнерських відносин з 0,572 до 0,607 або на 

6,1%. 

Комбінований сценарій № 4 передбачає використання інструментів 

забезпечення безпеки, дія яких спрямована на посилення комплаєнсу щодо 

виконання державним партнером владних повноважень та комплаєнсу 

приватного партнера щодо законодавства і ділової практики. Обрані параметри 

управління поведінка державного партнера при виконанні владних 

повноважень та здатність приватного партнера відповідати нормам і правилам 

дорівнюють (0,6) та (0,8), відповідно. Всі інші змінні управління залишаються 

на рівні базового сценарію. Реалізація такого сценарію призведе до збільшення 
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інтегрального показника ФЕБ партнерських відносин з 0,572 до 0,653 або на 

14,1%. 

Комбінований сценарій № 5 передбачає одночасне використання усіх 

інструментів забезпечення безпеки для підвищення рівня ФЕБ партнерських 

відносин за всіма складовими. Його втілення забезпечить збільшення 

інтегрального показника ФЕБ партнерських відносин до 0,67, що на 17,1% 

вище, ніж у базовому сценарії. 

Реалізація побудованих сценаріїв забезпечення ФЕБ державного і 

приватного партнерів та відносин між ними по-різному вплине на загальний 

рівень ФЕБ ППП. Так, помірний варіант сценарію та елементарні забезпечення 

ФЕБ партнерських відносин, елементарні сценарії забезпечення ФЕБ 

державного партнера та елементарні сценарії № 1, № 3 та № 4 забезпечення 

ФЕБ партнерських відносин не дозволять досягти задовільного рівня ФЕБ 

ППП. Тому у подальшому дослідження вони не будуть враховуватися. 

Порівняльний аналіз розроблених сценаріїв, реалізація яких забезпечить 

задовільний рівень ФЕБ ППП, та їх ранги, визначені за критерієм приросту 

інтегральних показників ФЕБ державного партнера, ФЕБ приватного партнера 

та ФЕБ партнерських відносин наведено у таблиці 4.8.  

На підставі проведеного ранжування побудованих сценаріїв забезпечення 

ФЕБ державного і приватного партнерів та відносин між ними, реалізація яких 

дає можливість досягти задовільного рівня ФЕБ ППП «Держава – 

ПАТ «ШРБУ № 33», встановлено, що найбільш ефективними за критерієм 

приросту інтегрального показника ФЕБ відповідної компоненти ФЕБ ППП є 

сценарії:  

– помірний варіант сценарію забезпечення ФЕБ державного партнера, що 

передбачає одночасне використання інструментів забезпечення безпеки  у всіх 

сферах ФЕБ державного партнера;  

– помірний варіант сценарію забезпечення ФЕБ приватного партнера, 

який передбачає одночасне використання інструментів забезпечення безпеки у  
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Таблиця 4.8 

Порівняльний аналіз та ранги сценаріїв забезпечення ФЕБ державного і приватного партнерів та відносин між ними у 

ППП «Держава – ПАТ «ШРБУ № 33» 

Сценарії забезпечення ФЕБ Приріст інтегрального 

показника ФЕБ 

відповідної компоненти 

ФЕБ ППП, % 

Ранг 

сценаріїв 

Загальна характеристика сценаріїв 

1 2 3 4 

Сценарії забезпечення ФЕБ державного партнера 

Помірний варіант сценарію 19,02 1 

Передбачає одночасне використання різних механізмів забезпечення 

безпеки у всіх сферах ФЕБ державного партнера з метою приведення їх 

до кращих рівнів, які спостерігалися у ретроспективному періоді. 

Комбінований сценарій 13,0 2 

Передбачає одночасне використання різних механізмів забезпечення 

безпеки ФЕБ державного партнера у фінансовій, виробничій та 

інвестиційно-інноваційній сферах з метою приведення параметрів, що їх 

характеризують, до значень (0,6). Всі інші змінні управління залишаються 

на рівні базового сценарію. 

Сценарії забезпечення ФЕБ приватного партнера 

Помірний варіант сценарію 5,7 1 

Передбачає одночасне використання різних механізмів забезпечення 

безпеки у всіх сферах ФЕБ приватного партнера з метою приведення їх до 

кращих рівнів, які спостерігалися у ретроспективному періоді. 

Елементарний сценарій 1,2 2 

Передбачає односпрямований вплив на екологічну складову ФЕБ 

приватного партнера з метою приведення параметра, що її характеризує, 

до значення (0,8). Всі інші змінні управління залишаються на рівні 

базового сценарію. 

2
83
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Продовження табл. 4.8 

1 2 3 4 

Сценарії забезпечення ФЕБ партнерських відносин 

Елементарний сценарій № 2 9,3 4 

Передбачає односпрямований вплив на складову ФЕБ партнерських 

відносин поведінка державного партнера при виконанні владних 

повноважень з метою приведення параметра, що її характеризує до 

значення (0,6). Всі інші змінні управління залишаються на рівні базового 

сценарію. 

Комбінований сценарій № 1 12,2 3 

Передбачає одночасне використання механізмів забезпечення ФЕБ 

партнерських відносин з метою приведення параметрів управління 

розпорядження державним партнером публічними фінансами та 

поведінка державного партнера при виконанні владних повноважень до 

значення (0,6). Значення всіх інших змінних управління відповідають 

базовому сценарію. 

Комбінований сценарій № 2 7,9 5 

Передбачає одночасне використання механізмів забезпечення ФЕБ 

партнерських відносин з метою приведення параметрів управління 

надійність приватного партнера щодо виконання фінансових зобов’язань 

та здатність приватного партнера відповідати нормам і правилам до 

значення (0,8). Всі інші змінні управління залишаються на рівні базового 

сценарію. 

Комбінований сценарій № 3 6,1 6 

Передбачає одночасне використання механізмів забезпечення ФЕБ 

партнерських відносин з метою приведення параметрів управління 

розпорядження державним партнером публічними фінансами, надійність 

приватного партнера щодо виконання вданих повноважень до значень 

(0,6) і (0,8), відповідно. Всі інші змінні управління залишаються на рівні 

базового сценарію. 

2
84
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Закінчення табл. 4.8 

1 2 3 4 

Комбінований сценарій № 4 

14,1 2 

Передбачає одночасне використання механізмів забезпечення ФЕБ 

партнерських відносин з метою приведення параметрів управління 

поведінка державного партнера при виконанні владних повноважень та 

здатність приватного партнера відповідати нормам і правилам до значень 

(0,6) та (0,8), відповідно. Всі інші змінні управління залишаються на рівні 

базового сценарію. 

Комбінований сценарій № 5 

17,1 1 

Передбачає одночасне використання усіх механізмів забезпечення ФЕБ 

партнерських відносин з метою приведення параметрів розпорядження 

державним партнером публічними фінансами та поведінка державного 

партнера при виконанні владних повноважень до значення (0,6), а 

параметрів надійність приватного партнера щодо виконання фінансових 

зобов’язань та здатність приватного партнера відповідати нормам і 

правилам до значення (0,8). 

Авторська розробка 
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всіх сферах ФЕБ приватного партнера з метою приведення їх до кращих рівнів, 

які спостерігалися у ретроспективному періоді;  

– комбінований сценарій № 5 забезпечення ФЕБ партнерських відносин, 

який передбачає одночасне використання інструментів забезпечення безпеки у 

всіх сферах ФЕБ партнерських відносин з метою приведення параметрів 

розпорядження державним партнером публічними фінансами та поведінка 

державного партнера при виконанні владних повноважень до значення (0,6) й 

параметрів надійність приватного партнера щодо виконання фінансових 

зобов’язань та здатність приватного партнера відповідати нормам і правилам до 

значення (0,8).  

Сценаріями забезпечення ФЕБ ППП, найменш ефективними за критерієм 

приросту інтегральних показників її компонент, є такі сценарії, як: 

– комбінований сценарій забезпечення ФЕБ державного партнера, що 

передбачає одночасне використання різних інструментів забезпечення безпеки 

ФЕБ державного партнера у фінансовій, виробничій та інвестиційно-

інноваційній сферах; 

– елементарний сценарій забезпечення ФЕБ приватного партнера, який 

передбачає односпрямований вплив на екологічну складову ФЕБ приватного 

партнера; 

– комбінований сценарій № 3 забезпечення ФЕБ партнерських відносин, 

що передбачає одночасне використання механізмів забезпечення ФЕБ 

партнерських відносин з метою приведення параметрів управління 

розпорядження державним партнером публічними фінансами, надійність 

приватного партнера щодо виконання вданих повноважень. 

За проведеними розрахунками найбільш ефективним сценарієм 

забезпечення ФЕБ партнерських відносин є сценарій одночасного впливу на всі 

параметри, які характеризують і державного, і приватного партнерів. Тому 

реалізація такого сценарію можлива за умови ефективної взаємодії сторін ППП 

у процесі забезпечення ФЕБ ППП. 
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4.3 Моделювання взаємодії сторін ППП при забезпечення фінансово-

економічної безпеки ППП 

 

Як автономні суб’єкти, державний і приватний партнери вільні у 

визначенні форм, методів та засобів забезпечення захисту індивідуальних 

фінансово-економічних інтересів щодо здійснення ППП. Для втілення спільних 

інтересів та унеможливлення дії проти волі або на шкоду інтересам жодної із 

сторін, що є принциповим для співпраці у форматі ППП, важливим є 

досягнення взаємної згоди щодо організаційної підтримки фінансово-

економічної безпеки ППП – встановлення порядку та умов взаємодії підрозділів 

(осіб), які безпосередньо забезпечують фінансово-економічну безпеку 

державного і приватного партнерів, а також формування постійних та 

тимчасових відносин між такими підрозділами (особами) та зовнішніми 

структурами, що існують поза межами ППП, діяльність яких істотно впливає на 

діяльність партнерів (державний орган з питань ППП, законодавчі органи 

влади, органи виконавчої влади, судові органи, правоохоронні органи, 

агентства (центри) сприяння розвитку ППП, науково-освітні установи, банки, 

страхові та консалтингові компанії, інститути громадянського суспільства, 

окремі громадяни, ЗМІ тощо). Крім того, важливо визначити чіткі 

повноваження і розподіл відповідальності партнерів за досягнення цілей 

стратегії захисту фінансово-економічних інтересів сторін ППП, що 

здійснюється з урахуванням ключових принципів здійснення ППП. 

Вивчення теоретичної та періодичної фахової літератури вказує на те, що 

процес формування й прийняття принципів здійснення ППП поки що не 

завершено. Узагальнюючи результати дослідження законодавства та 

концептуальних документів державної влади різних країн світу [221; 229; 315; 

328; 316; 334], керівних настанов міжнародних організацій [326; 217; 247; 336], 

а також праць зарубіжних і вітчизняних вчених, що висвітлюють різні аспекти 

ППП [59; 104; 276; 57; 112; 183; 64; 26; 202; 153; 184; 136; 205; 161; 311], можна 

виділити такі ключові принципи здійснення ППП: 
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1) Законність – передбачає встановлення законних інституційних рамок 

щодо відносин між державою та приватним сектором і контроль за їх 

виконанням. Вимога слідувати формальним правилам і дотримуватися їх 

поширюється на всіх учасників ППП. Створення і контроль за виконанням 

правил має здійснюватися без заподіяння збитку або не викликаючи 

незадоволення населення. 

2) Узгодження інтересів сторін партнерства. Використання компромісу 

для вирішення протиріч у відносинах між зацікавленими особами і досягнення 

взаємної згоди унеможливлює дії проти волі або на шкоду інтересам жодної зі 

сторін. Для виявлення інтересів, потреб і уподобань громади громадянам може 

бути надано право участі у виборі проектів, які будуть запропоновані 

приватним особам для реалізації у межах ППП. 

3) Рівність ставлення. Цей принцип передбачає рівні умови доступу всіх 

приватних компаній до участі у ППП, рівність всіх економічних агентів у 

доступі до послуг, що надаються приватними компаніями у сфері суспільних 

послуг, рівність перед законом державних та приватних партнерів. 

4) Розподіл зобов’язань та відповідальності між партнерами, свобода 

вибору дій. Для реалізації публічних інтересів ППП повинно бути добре 

структурованим на основі єдиного узгодженого комплексу процедур щодо 

визначення чітких повноважень і розподілу фінансової та управлінської 

відповідальності за впровадження проекту, прийняття рішень, вирішення спорів 

і т. д. У ППП зберігаються ключові інституційні ролі та обов’язки, які 

закріплюються контрактом. Кожний з учасників несе відповідальність за 

дотримання договірних засад співробітництва та досягнення поставлених цілей. 

Державний і приватний партнери вільні у визначенні форм і методів 

досягнення цілей. 

5) Справедливий розподіл ризиків та вигід від реалізації партнерства. 

Ризик передається тій стороні, яка може ефективніше ним управляти. Держава 

отримує від ініціативи соціально-економічні і політичні вигоди, а приватний 
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сектор може розраховувати на отримання справедливого прибутку від своїх 

інвестицій або компенсації недоотриманого доходу. 

6) Прозорість. Суспільство, на задоволення потреб якого реалізуються 

проекти ППП, повинне мати доступ до інформації про стан і діяльність 

партнерів, процеси ініціювання та реалізації проектів ППП, їх результати. 

Використання ППП не повинно знижувати доступність інформації про 

здійснення державних закупівель. Реалізація цього принципу також передбачає 

відкритість і прозорість процесу прийняття рішень органами державної та 

місцевої влади щодо визначення приватних партнерів. 

7) Залучення усіх зацікавлених осіб та налагодження безперервних і 

прозорих комунікацій між ними. Політичне керівництво країни повинне 

забезпечити активні консультації і взаємодію з усіма сторонами, в інтересах 

яких реалізуються проекти ППП. Це дозволить учасникам партнерства 

продемонструвати політичну волю, відповідальність і серйозність намірів 

здійснювати співробітництво протягом визначеного договором строку; 

уникнути або своєчасно припинити реалізацію проектів, що суперечать 

суспільним інтересам; нівелювати роль суб’єктивного чинника в умовах зміни 

політичних сил у країні. 

8) Довгостроковий характер відносин – від 10-15 до 20 і більше років, у 

випадку концесії – до 50 років. 

9) Спрямованість на стратегічне регулювання соціальних наслідків – 

залучення приватного бізнесу (компетенцій, капіталу) для забезпечення 

стратегічних цілей розвитку держави та регіонів. 

10) Конкуренція між потенційними учасниками ППП, що забезпечується 

шляхом проведення конкурсу на підписання договору про ППП, сприяє 

підвищенню якості і зниженню витрат експлуатації об’єкта ППП. 

11) Ефективність виступає як межа використання людських і фінансових 

ресурсів без втрат, відтермінування чи псування, без заподіяння шкоди 

майбутнім поколінням людей. 
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12) Стимулювання та гарантії. ППП поширене у сферах, де ризики і 

відповідальність високі, проекти капіталоємні, мають тривалий період 

реалізації, низьку рентабельність. Отже, виникає потреба у створенні 

додаткових стимулів для уможливлення реалізації інтересів приватного 

партнера і гарантуванні джерел ресурсів партнерів. 

Порядок та умови взаємодії підрозділів (осіб), які безпосередньо 

забезпечують фінансово-економічну безпеку державного і приватного 

партнерів, формуються відповідно до функцій і повноважень державного і 

приватного партнерів у процесі здійснення ППП, який включає чотири 

послідовних етапи, представлені на рисунку 4.20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.20. Послідовність етапів здійснення ППП 
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Розглянемо більш детально зміст кожного із етапів. 

На першому етапі «Ініціація проекту й обґрунтування доцільності його 

реалізації в рамках ППП» органи влади або приватні компанії формують 

пропозиції про здійснення ППП і подають на розгляд уповноваженому органу 

влади, який на основі стандартизованих процедур експертизи проектів здійснює 

попередній відбір цих проектів і виносить рішення щодо правомірності 

використання механізмів ППП для реалізації запропонованої на розгляд 

ініціативи. У світовій практиці попередній відбір проектів ППП здійснюється 

на основі таких груп критеріїв:  

 технологічна можливість реалізації;  

 соціально-економічна ефективність;  

 ефективність ППП.  

Оцінка технологічної можливості реалізації включає попередній аналіз 

технологічних ризиків і нормативних обмежень по проекту. Оцінка соціально-

економічного ефекту передбачає порівняння планових результатів по проекту з 

пріоритетами програмних документів. Оцінка проекту з точки зору 

ефективності застосування ППП – так звана оцінка «value for money» - 

необхідна для визначення оптимальної форми участі органів публічної влади у 

ньому (наприклад, ППП, держзамовлення, субсидії, відсутність фінансової 

участі публічної сторони тощо) [247]. В багатьох країнах-лідерах у сфері 

впровадження партнерських відносин публічної влади і бізнесу порівняння 

проекту ППП з аналогічним проектом у державному секторі, який забезпечив 

би надання того самого комплексу послуг здійснюється за допомогою 

«компаратора державного сектора», в якому зазначається вартість надання 

державою товарів і послуг. 

Для стимулювання подання пропозицій про здійснення ППП від 

приватного сектора ініціатору (приватній компанії) можуть бути надані такі 

переваги [66]: 
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– додавання бонусних балів у рамках офіційного процесу оцінки заявок 

(тобто, додаткові очки, що додаються до загального балу учасника тендеру в 

ході оцінок заявок); 

– надання права перевищити кращу конкурсну заявку, запропонувавши 

свою більш вигідну альтернативу (система Swiss Challenge). У даному випадку 

після проведення першого етапу проведення конкурсу автору ініціативи 

надається час для підготовки альтернативи, яка б перевищувала всі подані на 

конкурс заявки. Метод застосовується для того, щоб стимулювати авторів 

ініціатив оптимізувати свою вихідну пропозицію; 

– надання права автоматичної участі у фінальному етапі конкурсу у 

випадку проведення багатоетапного конкурсу (система найкращої пропозиції 

(BAFO – Best and Final Offer)); 

– виплата компенсації автору ініціативи державою, переможцем конкурсу 

або ж обома. 

Завдання другого етапу полягає у виборі приватного партнера для 

здійснення ППП. На цьому етапі уповноважений орган влади здійснює вибір 

приватного партнера, який має відповідні кваліфікації для участі в ППП. Для 

цього в кожній країні застосовується свій унікальний підхід до проведення 

конкурсних процедур, але у більшості з країн проведення конкурсів й оцінка 

пропозицій на контракти по ППП здійснюється у два етапи:  

1) попередній відбір;  

2) проведення тендеру.  

Попередній відбір (pre-qualification) застосовується для забезпечення 

участі в конкурсі найбільш кваліфікованих учасників і прискорення й 

здешевлення процесу проведення торгів. У відповідності до загальної практики 

проведення попереднього відбору в рамках тендерного процесу всі компанії-

учасники повинні продемонструвати, що вони володіють: професійною та 

технічною кваліфікацією; фінансовими та людськими ресурсами; обладнанням / 

устаткуванням; системою управління; досвідом, необхідним для виконання 

проекту [66].  
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Команда проекту переглядає всі заявки потенційних партнерів і формує 

скорочений перелік кандидатів, яким спрямовуватиметься запит, про надання 

тендерних пропозицій.  

Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі заздалегідь 

оприлюднених технічних, комерційних і фінансових критеріїв. Конкурсні 

критерії розробляються залежно від виду проекту та його кінцевих 

користувачів і формулюються максимально об’єктивно для рівного ставлення 

до учасників конкурсу.  

Протягом останніх років у країнах, що активно розвивають ППП, 

відзначається посилення уваги до вироблення прозорих, об’єктивних і 

недискримінаційних процедур вибору приватного партнера. Так, у випадку 

складних контрактів, коли державі важко об’єктивно оцінити технічні деталі 

досягнення цілей або юридичну, або фінансову частини проекту, 

застосовується технологія «діалогу конкурентів», а для уникнення 

обвинувачень у фаворитизмі, заступництві з боку політиків та інших ймовірних 

зловживаннях, органи влади у різних країнах створюють комісію для 

оцінювання пропозицій, яка є незалежною від команди проекту й органу влади 

[217]. 

Завдання третього етапу здійснення ППП полягає в укладанні договору в 

рамках ППП з переможцем конкурсу. Після ухвалення рішення щодо вибору 

переможця конкурсу обидві сторони розпочинають переговорний процес, який 

складається з таких елементів: одержання дозволу на проведення переговорів; 

підтвердження намірів органу влади; створення групи з проведення 

переговорів; визначення виду угоди, її змісту; виконання вимог трудового 

права та визначених законом інших необхідних положень.  

Звичайно у процесі переговорів досягаються такі основні цілі: 

– остаточне визначення / уточнення обов’язків, повноважень та 

відповідальності сторін партнерства; 

– встановлення чітких стандартів ефективності, кількості та якості 

постачання товарів і послуг та/або терміни виконання передбачених робіт; 
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– забезпечення безпеки відповідно до існуючих вимог з виконання робіт; 

– визначення механізмів моніторингу ефективності діяльності партнера, 

якості надання послуг і досягнення інших цілей влади; 

– збалансування ризиків і вигод між органом влади і приватним 

партнером; 

– розроблення заходів на випадок порушення однією із сторін своїх 

зобов’язань чи припинення дії договору; 

– чітке обумовлення механізмів розв’язання конфліктів. 

Переговорний процес закінчується підписанням договору. Такі угоди 

укладаються між державним партнером, з однієї сторони, та приватним 

партнером – з іншої. У теперішній час все більше країн серед засобів 

підвищення ефективності процедур укладання договору в рамках ППП 

віддають перевагу впровадженню практики стандартизації контрактів. 

Останнім етапом здійснення ППП є етап «Реалізація проекту ППП, 

моніторинг його ефективності та закриття». Під час реалізації проекту ППП 

публічна влада не втручається у діяльність приватного оператора, крім 

випадків, передбачених законодавством. Приватний партнер самостійно 

укладає угоди з різними контрагентами і приймає всі адміністративно-

господарські, управлінські, кадрові та інші рішення на основі норм 

законодавства і ділової практики. Водночас відбувається трансформація ролі 

публічного партнера від оператора до ролі регулятора та адміністратора, що 

потребує як розвитку регуляторної системи, так і практики моніторингу 

ефективності. Моніторинг ефективності зазвичай застосовується до двох 

складових: капітальних проектів і поточної діяльності.  

Поширення ППП в різних сферах економічної діяльності та збільшення 

кількості приватних операторів обумовлюють суттєве зростання навантаження 

на уповноважені органи влади під час моніторингу ефективності ППП, тому 

дедалі частіше до його здійснення залучаються незалежні організації, які 

створюються спеціально для оцінки діяльності в окремих секторах послуг і 
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відповідають за підвищення рівня інформованості громадян шляхом 

оприлюднення результатів моніторингу.  

По закінченню терміну угоди про ППП або якщо проект зупиняється 

достроково, відбувається передання активів державі або визначеній організації. 

Для ефективної реалізації ППП необхідно, щоб сторони ППП могли 

розраховувати на виконання один одним взаємних домовленостей, 

обумовлених у контракті (договорі) про ППП, який розуміємо як угоду про 

обмін правомочностями та їхній захист на підставі свідомого та вільного 

вибору учасників у заданих рамках. Особливостями контрактів ППП є 

специфічність активів, відстрочений характер передачі прав власності, складна 

структура трансакційних витрат.  

Специфічність активів, що є об’єктами ППП, полягає в тому, що їх 

максимальний ефект досягається в рамках цієї угоди. Наприклад, специфічність 

активів у ДТІ зумовлюється їх місцерозташуванням (обмежена мобільність) та 

призначенням (розраховані на потреби певних споживачів). Високий рівень 

специфічності активів підвищує стимули до опортуністичної поведінки сторін 

ППП (порушення умов контракту, принципів конкуренції та інформаційної 

прозорості, а також привабливість виконання владних відносин у якості 

гарантій виконання угоди).  

Тривалий процес передачі прав власності обмежує майбутню поведінку 

сторін ППП та підвищує невизначеність щодо виконання умов контракту – 

партнери, схильні до опортуністичної поведінки, можуть ухилятися від 

виконання його умов.  

Складна структура трансакційних витрат зумовлює неповноту контрактів 

ППП – партнери нездатні наперед передбачити взаємні права і обов’язки на всі 

випадки життя і зафіксувати їх у контракті. Через зазначені особливості 

виконання контрактів ППП пов’язане з моральним ризиком – діями 

економічних агентів з максимізації їх власної корисності на шкоду іншим у 

ситуаціях, коли вони не відчувають повністю наслідків (або не користуються 

повними вигодами) своїх дій внаслідок невизначеності та неповноти 
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контрактів, які заважають покладанню всіх збитків (або отриманню всіх вигод) 

на відповідного агента.  

Вивчення міжнародного досвіду здійснення ППП (наприклад, розглянуті 

у даній роботі проект реконструкції лондонського метро компанією 

«Метронет», проект платної дороги Dulles Greenway (SR 267) та ін.) 

встановило, що ігнорування морального ризику й опортуністичних мотивацій 

при визначенні структури контракту підвищує стимули до порушення 

партнерами умов угоди, застосування дій з максимізації власної корисності на 

шкоду іншим партнерам, використання владних відносин у якості гарантій 

виконання угоди та ін., що є джерелами загрози конфлікту інтересів сторін 

ППП. У зв’язку з цим, виникає потреба у визначенні механізмів захисту 

інтересів сторін ППП на основі врахування ймовірності опортуністичної 

поведінки партнерів за допомогою моделі морального ризику (moral hazard). 

Одніє з головних у теорії контрактів є модель морального ризику, яка 

передбачає те, що узгоджені контракти дозволять послабити конфлікт інтересів 

між всіма учасниками взаємодії. Відповідно до теоретичної моделі принципала-

агента агент буде виконувати кращу роботу та досягне цілей, якщо ці цілі 

збігаються з його власними цілями. Інакше через асиметричну інформацію 

агент має більшу можливість переслідувати власні інтереси, а не ті, що 

відповідають принципалу (державі). Об’єднання інтересів принципала й агента 

за допомогою стимулюючих контрактів є одним із способів протидії 

моральному ризику.  

Модель морального ризику дозволяє визначити, як за допомогою 

контракту стимулювати вибір бажаної дії агентом, якщо сама дія не 

спостерігається принципалом. При цьому має місце ситуація конфлікту 

інтересів: за відсутності контракту (або інших механізмів стимулювання) агент 

обрав би дію, відмінну від тієї, у якій зацікавлений принципал [33, с. 26].  

Моделювання морального ризику здійснюється за допомогою методів 

теорії ігор. Загальну схему послідовності дій у грі наведено на рисунку 4.21.  
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Рисунок 4.21. Загальна схема послідовності дій за моделлю морального ризику 

Побудовано автором 

 

Розглянемо загальну структуру ігрової моделі: 

- Тип агента відомий та верифікується. Має місце наступна послідовність 

дій: 

1. Принципал пропонує агенту контракт w(x): якщо є результат х, 

принципал платить агенту w. 

2. Агент підписує контракт або відмовляється. 

3. Агент обирає дію a, що не спостерігається або неверифікується. 

4. Принципал спостерігає х і платить винагороду w(x). 

- Функція розподілу х залежить від a. 

- Виграш принципала залежить від х та w (наприклад, х- w(x)). 

- Виграш агента залежить від w та a (наприклад, u(w(x)) – с(a), де u(w(x)) 

корисність від споживання, с(a) витрати зусиль) [33, с. 27]. 

Модель морального ризику дає змогу сформувати таку систему стимулів, 

за якої всі учасники зацікавлені у дотриманні умов контракту як під час його 

ініціювання й укладання, так і в момент його виконання. 

Одним із важливіших механізмів, що гарантує виконання контрактних 

зобов’язань є репутація партнерів, яка ґрунтується на довірі до них, як ділових 

партнерів. Як приклад – у разі оприлюденння фактів про яке-небудь порушення 

загроза втрати репутації та спричинення відповідних збитків спонукає 

потенційних порушників зупинитися. За висловом О. Вільямсона для 

забезпечення надійності виконання прийнятих зобов’язань економічні агенти 
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повинні обмінюватися не просто обіцянками, а обіцянками, які заслуговують на 

довіру [за посиланням у 124, с. 528]. Довіра в найбільш широкому розумінні 

слова означає впевненість людини в сумлінності, чесності, добропорядності, 

щирості, правильності ставлення інших осіб до чого-небудь [164]. З цієї точки 

зору можна стверджувати, що рівень ФЕБ партнерських відносин, яка 

складається з компонент, що відбивають доброчесність і надійність державного 

і приватного партнерів, впливає на виконання сторонами ППП контрактних 

зобов’язань.  

Враховуючи зазначене, для визначення механізмів захисту інтересів 

партнерів на основі врахування ймовірності опортуністичної поведінки 

розроблено ігрову модель морального ризику угоди (контракту) ППП, що 

включає параметри ФЕБ партнерських відносин (розпорядження державним 

партнером публічними фінансами, поведінка державного партнера при 

виконанні владних повноважень, надійність приватного партнера щодо 

виконання фінансових зобов’язань, здатність приватного партнера відповідати 

нормам і правилам), які дають змогу врахувати інституціональні й поведінкові 

особливості здійснення ППП. У формалізованому вигляді модель визначає 

виграші учасників: 

 

 1 ( ) ( , ) ( ) (1 )PAR PAL aП p d w x I I w x p             (4.1) 

 

 ( ) ( , ) ( )a PAD PABU p w x I I c a  
     (4.2) 

 

де П – виграш державного партнера (принципала); 

pa– вірогідність реалізації приватним партнером (агентом) дії, зусиль 

а (а=0 за низького рівня зусиль, а=1 за високого рівня зусиль), які не 

спостерігаються і не верифікуються;  

d– дохід від проекту ППП;  

w (x)– винагорода, яку платить державний партнер приватному 

партнеру, якщо спостерігається результат х;  
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c(a) – витрати зусиль;  

IPAR, IPAL, IPAD, IPAB – комплексні показники складових ФЕБ 

партнерських відносин, відповідно – надійність приватного партнера щодо 

виконання фінансових зобов’язань, здатність приватного партнера відповідати 

нормам і правилам, розпорядження державним партнером публічними 

фінансами, поведінка державного партнера при виконання владних 

повноважень. 

 

З метою визначення обсягу додаткових гарантій, що мають надаватися 

державним партнером приватного партнера для стимулювання його до бажаної 

дії (докладання високого рівня зусиль для досягнення результату х) на прикладі 

ППП «Держава – ПАТ «ШРБУ № 33» здійснено моделювання морального 

ризику для двох проектів: проект № 1 дохідністю 30 млн. грн. і проект № 2 

дохідністю 100 млн. грн. Значення параметрів IPAR, IPAL, IPAD, IPAB відповідає 

базовому сценарію забезпечення ФЕБ ППП. Виграші приватного партнера 

залежно від обраної дії (a0 – низький рівень зусиль, a1 – високий рівень зусиль) 

розраховано за формулою (4.2) і наведено у таблиці 4.9.  

 

Таблиця 4.9 

Виграші ПАТ «ШРБУ № 33» залежно від обраної дії за базовим сценарієм 

забезпечення ФЕБ ППП 

Дія  Виграш, млн. грн. 

Проект № 1 Проект № 2 

а1 18,451 55,354 

а0 12,500 41,667 

Розраховано автором 

Таким чином, для стимулювання приватного партнера докласти високого 

рівня зусиль для досягнення бажаного результату від реалізації проекту 

державний партнер має надати додаткові гарантії у розмірі:  

18,451 млн. грн. - 12,500 млн. грн. =5,951 млн. грн. за проектом № 1;  

55,354 млн. грн. - 41,667 млн. грн. = 13,687 грн. за проектом № 2. 
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Розрахований обсяг додаткових гарантій державного партнера, за 

елементарним сценарієм № 2 та всіма комбінованими сценаріями забезпечення 

ФЕБ ППП «Держава – ПАТ «ШРБУ № 33» наведено у таблиці 4.10.  

 

Таблиця 4.10 

Обсяг додаткових гарантій державного партнера, розрахований 

відповідно до параметрів сценаріїв забезпечення ФЕБ ППП «Держава – 

ПАТ «ШРБУ № 33», млн. грн. 

Сценарії Проект № 1 Проект № 2 

Елементарний № 2 7,122 23,739 

Комбінований № 1 7,5 25,0 

Комбінований № 2 11,903 39,676 

Комбінований № 3 13,555 45,185 

Комбінований № 4 13,843 46,143 

Комбінований № 5 15,0 50,0 

Розраховано автором 

 

Отже, запропонована модель створює інформаційне підґрунтя для 

визначення параметрів ФЕБ ППП при моделюванні сценаріїв її забезпечення та 

обґрунтованого вибору заходів, які в умовах неповноти контрактів ППП 

стимулюють приватного партнера обрати бажану для державного партнера дію 

та докласти високого рівня зусиль для її здійснення. 

Для протидії моральному ризику також можуть бути використані 

спеціальні процедури, призначені для контролю за ходом виконання угоди про 

ППП. Здійснення моніторингу за виконанням контрактних зобов’язань 

потребує побудови моніторингової системи та налагодження безперервних 

двосторонніх комунікацій між партнерами про фінансово-економічний стан та 

діяльність щодо ППП. Отримана інформація є основою прийняття адекватних і 

своєчасних рішень щодо забезпечення ФЕБ ППП. Таким чином, виникає 

потреба у розробці моделі взаємодії сторін ППП при забезпеченні фінансово-

економічної безпеки ППП. 
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На сьогодні в Україні застосовується змішана модель організації системи 

ППП згідно з якою центральний координуючий орган (Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі України) займається розробкою політики у 

сфері ППП, а окремі галузеві міністерства та державні служби розробляють і 

здійснюють відповідні проекти. 

Згідно із Положенням «Про Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі України», затвердженим Указом Президента України від 

31 травня 2011 р. № 634/2011 [214], Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі відповідно до законодавства:  

– готує пропозиції та здійснює заходи щодо формування і реалізації 

єдиної державної політики у сфері ППП;  

– формує та подає в установленому порядку Кабінету Міністрів України 

проект переліку об'єктів державної власності, що можуть бути надані в 

концесію;  

– проводить моніторинг ефективності діяльності органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування у сфері ППП;  

– організовує перевірки виконання договорів, укладених у рамках ППП. 

Згідно із Законом України «Про державно-приватне партнерство» [221]:  

Державними партнерами є держава Україна, Автономна Республіка Крим, 

територіальні громади в особі відповідних державних органів та органів 

місцевого самоврядування. За рішенням державного партнера державне 

підприємство, комунальне підприємство, підприємство Автономної Республіки 

Крим або господарське товариство, 100 відсотків статутного капіталу якого 

належать державі, територіальній громаді чи Автономній Республіці Крим, 

може брати участь у договорі, укладеному в рамках ППП, на стороні 

відповідного державного партнера. Державний партнер несе субсидіарну 

відповідальність за зобов'язаннями такого підприємства або господарського 

товариства відповідно до договору, укладеного в рамках ППП. 

На стороні приватного партнера у договорі, що укладається в рамках 

ППП, можуть виступати декілька осіб, які відповідно до цього Закону можуть 
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бути приватними партнерами. Відносини між приватними партнерами та 

порядок визначення приватного партнера для представництва інтересів інших 

приватних партнерів у відносинах з державним партнером визначаються 

умовами договору, укладеного між приватними партнерами, або умовами 

договору, укладеного в рамках ППП. Такі особи несуть солідарну 

відповідальність за зобов'язаннями, передбаченими договором, що укладається 

в рамках ППП. Крім переможця (переможців) конкурсу з визначення 

приватного партнера, приватним партнером може виступати юридична особа, 

створена для здійснення ППП переможцем (переможцями) конкурсу з 

визначення приватного партнера, якщо це передбачено умовами відповідного 

конкурсу, при цьому протягом строку, встановленого договором, укладеним у 

рамках ППП, переможець (переможці) конкурсу повинен (повинні) прямо або 

опосередковано володіти більше ніж 50 відсотками статутного капіталу цієї 

юридичної особи. Переможець (переможці) конкурсу несуть субсидіарну 

відповідальність за зобов'язаннями такої юридичної особи. 

На підставі зазначеного з врахуванням результатів інституційного аналізу 

здійснення ППП запропоновано концептуальну модель взаємодії сторін ППП 

при забезпеченні фінансово-економічної безпеки ППП (рисунок 4.22), яка 

ґрунтується на розподілі функцій державного й приватного партнерів на різних 

етапах здійснення ППП, відповідно до яких визначено основні завдання 

суб’єктів фінансово-економічної безпеки ППП.  

Відповідно до пропонованої концептуальної моделі взаємодії сторін ППП 

при забезпеченні фінансово-економічної безпеки ППП орган, відповідальний за 

розробку і реалізацію політики у сфері ППП (Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі України):  
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Рисунок 4.22. Концептуальна модель взаємодії сторін ППП при забезпеченні фінансово-економічної безпеки ППП 

Примітка    Обмін інформацією про фінансово-економічний стан та діяльність у сфері ППП 

Авторська розробка 

Етапи 
ППП 

Приватний партнер вирішує завдання щодо 
забезпечення  ФЕБ ППП: 

Орган, відповідальний за розробку і реалізацію політики у сфері ППП - Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 
(готує пропозиції та здійснює заходи щодо формування і реалізації єдиної державної політики у сфері фінансово-економічної безпеки ППП) 

Державний партнер вирішує завдання щодо 
забезпечення ФЕБ ППП: 

- моніторинг та оцінювання загроз реалізації 
фінансово-економічних інтересів державного 
партнера; 
- оцінювання рівня фінансово-економічної 
безпеки ППП; 
- коригування стратегії захисту фінансово-
економічних інтересів державного партнера. 

- визначення фінансово-економічних інтересів 
приватного партнера щодо ППП; 
- виявлення, оцінювання та прогнозування загроз 
реалізації фінансово-економічних інтересів приватного 
партнера; 
- оцінювання рівня фінансово-економічної безпеки ППП; 
- розробка сценаріїв захисту фінансово-економічних 
інтересів приватного партнера; 
- формування стратегії захисту фінансово-економічних 
інтересів приватного партнера. 

- моніторинг та оцінювання загроз реалізації 
фінансово-економічних інтересів державного 
партнера; 
- реалізація стратегії захисту фінансово-
економічних  
інтересів державного партнера. 

- моніторинг та оцінювання загроз реалізації 
фінансово-економічних інтересів приватного 
партнера; 
- реалізація стратегії захисту фінансово-
економічних інтересів приватного партнера. 

- моніторинг та оцінювання загроз реалізації 
фінансово-економічних інтересів державного 
партнера; 
- реалізація стратегії захисту фінансово-
економічних  
інтересів державного партнера; 
- моніторинг ефективності реалізації заходів щодо 
захисту фінансово-економічних інтересів 
державного партнера. 

- моніторинг та оцінювання загроз реалізації 
фінансово-економічних інтересів приватного 
партнера; 
- реалізація стратегії захисту фінансово-
економічних інтересів приватного партнера; 
- моніторинг ефективності реалізації заходів 
щодо захисту фінансово-економічних 
інтересів приватного партнера. 

Робоча група з питань фінансово-
економічної безпеки ППП 

вирішує завдання: 
- аналіз та оцінювання рівня ФЕБ ППП; 

- розробка та моніторинг ефективності спільних 

заходів (дій) партнерів щодо захисту їх фінансово-

економічних інтересів; 

- вирішення конфліктів інтересів сторін ППП. 
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- визначення фінансово-економічних інтересів держави 
щодо ППП; 
- виявлення, оцінювання та прогнозування загроз 
реалізації фінансово-економічних інтересів держави щодо 
ППП; 
- оцінювання рівня фінансово-економічної безпеки 
державного партнера; 
- розробка сценаріїв захисту фінансово-економічних 
інтересів державного партнера; 
- формування стратегії захисту фінансово-економічних 
інтересів державного партнера. 

Координаційний механізм 
 
 

 Створення системи моніторингу загроз 

реалізації інтересів сторін ППП 
 

 
 

 

 

 Створення робочої групи з питань 

фінансово-економічної безпеки ППП 

 Визначення механізмів розв’язання 

конфліктів  

 Розробка спільних заходів (дій) щодо 

захисту фінансово-економічних інтересів 
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– готує пропозиції та здійснює заходи щодо формування і реалізації 

єдиної державної політики у сфері фінансово-економічної безпеки ППП;  

– організовує розробку стратегії захисту фінансово-економічних інтересів 

державного партнера та, за необхідності, внесення змін до неї, підготовку 

відповідних державних програм;  

– розробляє єдиний комплекс процедур щодо визначення чітких 

повноважень і розподілу між державним і приватними партнерами 

відповідальності за реалізацію заходів щодо захисту фінансово-економічних 

інтересів;  

– здійснює постійний моніторинг ефективності діяльності органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо реалізації стратегії 

захисту фінансово-економічних інтересів державного партнера;  

– контролює виконання договорів, укладених у рамках ППП, та здійснює 

моніторинг реалізації національних інтересів.  

Державний партнер (в особі галузевих міністерств, інших органів та 

юридичних осіб, уповноважених здійснювати проекти ППП):  

– спільно з органом, відповідальним за розробку і реалізацію політики у 

сфері ППП, визначає фінансово-економічні інтереси держави щодо окремого 

ППП та розробляє дії (заходи) щодо їх захисту; 

– виявляє, оцінює та прогнозує загрози реалізації фінансово-економічних 

інтересів держави щодо ППП; 

– оцінює рівень фінансово-економічної безпеки державного партнера;  

– розробляє сценарії захисту фінансово-економічних інтересів 

державного партнера; 

– формує та реалізує стратегію захисту фінансово-економічних інтересів 

державного партнера щодо окремого ППП, вносить, за необхідності, зміни до 

неї, розробляє і виконує у межах своїх повноважень відповідні державні 

програми;  

– отримує згідно з чинним законодавством інформацію про фінансово-

економічний стан та діяльність приватних партнерів;  
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– здійснює моніторинг та оцінку загроз реалізації фінансово-економічних 

інтересів державного партнера;  

– проводить аналіз рівня фінансово-економічної безпеки ППП та 

захищеності фінансово-економічних інтересів державного партнера;  

– розробляє та узгоджує з приватними партнерами спільні дії (заходи) 

щодо захисту фінансово-економічних інтересів окремого ППП;  

– здійснює моніторинг ефективності реалізації заходів щодо захисту 

фінансово-економічних інтересів державного партнера; 

– готує і надає державному органу, відповідальному за розробку і 

реалізацію політики у сфері ППП, пропозиції стосовно політики у сфері 

фінансово-економічної безпеки ППП. 

Приватний партнер у межах свої повноважень в рамках ППП: 

– отримує згідно з чинним законодавством інформацію про діяльність 

державних та місцевих органів у сфері ППП, фінансово-економічний стан 

державного партнера та його діяльність щодо забезпечення фінансово-

економічної безпеки ППП;  

– визначає фінансово-економічні інтереси приватного партнера щодо 

ППП; 

– виявляє, оцінює та прогнозує загрози реалізації фінансово-економічних 

інтересів приватного партнера; 

– проводить аналіз та оцінювання рівня фінансово-економічної безпеки 

ППП та захищеності фінансово-економічних інтересів приватного партнера; 

– розробляє сценарії захисту фінансово-економічних інтересів приватного 

партнера; 

– формує та реалізує стратегію захисту фінансово-економічних інтересів 

приватного партнера, вносить, за необхідності, зміни до неї, розробляє і 

виконує відповідний план заходів;  

– здійснює моніторинг та оцінку загроз реалізації фінансово-економічних 

інтересів приватного партнера;  
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– розробляє і реалізує спільні з державним партнером дії (заходи) щодо 

захисту фінансово-економічних інтересів;  

– забезпечує охорону приміщень, устаткування, офісів, продукції та 

технічних засобів, необхідних для виробничої діяльності в рамках ППП;  

– здійснює моніторинг ефективності реалізації заходів щодо захисту 

фінансово-економічних інтересів приватного партнера; 

– готує і надає державному органу, відповідальному за розробку і 

реалізацію політики у сфері ППП, пропозиції стосовно вдосконалення політики 

у сфері фінансово-економічної безпеки ППП. 

Перелік конкретних функцій і завдань структурних підрозділів 

державного і приватного партнерів щодо забезпечення захисту фінансово-

економічних інтересів сторін окремого ППП визначається залежно від 

договірних засад співробітництва, специфіки виробничої діяльності, фінансово-

економічного стану партнерів тощо. 

Особливість пропонованої моделі взаємодії сторін ППП при забезпеченні 

фінансово-економічної безпеки ППП полягає у створенні координаційного 

механізму забезпечення захисту фінансово-економічних інтересів сторін ППП, 

до складу якого включено систему моніторингу загроз реалізації інтересів 

сторін ППП, механізми розв’язання конфліктів (методи, засоби та інструменти, 

що використовуються у процесі спільної діяльності учасників конфлікту, 

спрямованої на припинення протистояння й вирішення проблеми, що призвела 

до зіткнення), робочу групу з питань фінансово-економічної безпеки ППП, 

спільні заходи (дії) партнерів щодо захисту фінансово-економічних інтересів. 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Формування стратегічних напрямків забезпечення ФЕБ ППП 

здійснюється з урахуванням перспективних оцінок стану захищеності 

фінансово-економічних інтересів сторін ППП, які отримуються на основі 

трендів та змін динамічних рядів інтегральних показників за компонентами 
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ФЕБ ППП та динамічних рядів комплексних показників за складовими 

інтегральних компонент. 

На прикладі п’яти ППП щодо об’єктів ДТІ побудовано моделі трендів для 

інтегральних і комплексних показників ФЕБ сторін ППП та відносин між ними, 

аналіз параметрів яких установив функціональні сфери діяльності партнерів, за 

якими існує велика визначеність процесу зниження рівня ФЕБ. Доведено, що 

існує висока визначеність процесу зниження інтегрального показника ФЕБ 

державного партнера, яка зумовлена високим потенціалом впливу негативних 

тенденцій фінансовій, виробничій, зовнішньоекономічній, енергетичній та 

демографічній сферах.  

Обґрунтовано, що при формуванні стратегічних альтернатив захисту 

фінансово-економічних інтересів сторін ППП у ДТІ мають розглядатися: 

вдосконалення правового забезпечення ППП; підвищення рівня 

інформаційного забезпечення здійснення ППП; створення ефективних 

механізмів взаємодії партнерів на основі взаємної довіри; посилення 

відповідальності за виконання прийнятих зобов’язань.  

2. Для розробки та оцінювання ефективності різних варіантів 

застосування механізмів, які погашають або знижують негативні впливи на 

фінансово-економічні інтереси сторін ППП, на прикладі ППП «Держава – 

ПАТ «ШРБУ № 33»» побудовано сценарії забезпечення захисту фінансово-

економічних інтересів сторін ППП. За результатами сценарного моделювання 

встановлено, що підвищити рівень ФЕБ державного партнера з передкризового 

до задовільного можливо шляхом реалізації помірного сценарію, який 

передбачає здійснення помірного управлінського впливу на всі параметри 

фінансово-економічної безпеки державного партнера з метою приведення їх до 

кращих рівнів, які спостерігалися у ретроспективному періоді, та 

комбінованого сценарію (оптимістичного), що передбачає одночасне 

використання різних інструментів забезпечення безпеки у фінансовій, 

виробничій та інноваційно-інвестиційній сфері з метою приведення параметрів, 

що їх характеризують, до значень 0,6. Для збереження нормального рівня ФЕБ 
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приватного партнера (ПАТ «ШРБУ № 33») достатньою є реалізація помірного 

сценарію, у якому параметри ФЕБ відповідають кращим рівням, які 

спостерігались у ретроспективному періоді. Підвищити рівень ФЕБ 

партнерських відносин з передкризового до задовільного можливо шляхом 

реалізації елементарного сценарію, який передбачає здійснення 

односпрямованого впливу на параметр «поведінка державного партнера при 

виконанні владних повноважень» з метою приведення його значення до рівня 

0,6, а також всіх можливих комбінованих сценаріїв, найбільш ефективним з 

яких буде сценарій одночасного впливу на всі параметри (приведення 

параметрів, що характеризують державного партнера, до рівня 0,6, а 

параметрів, що характеризують приватного партнера, до рівня 0,8).  

Встановлено, що найбільш ефективним сценарієм забезпечення ФЕБ 

партнерських відносин є сценарій одночасного впливу на всі параметри 

(приведення параметрів, що характеризують державного партнера, до рівня 0,6, 

а параметрів, що характеризують приватного партнера, до рівня 0,8). Для 

забезпечення його практичної реалізації необхідно розробити ефективні моделі 

і механізми взаємодії сторін ППП. 

3. Вивчення міжнародного досвіду здійснення угод ППП встановило, що 

при взаємодії державного і приватного партнерів часто виникають проблеми, 

пов’язані з моральним ризиком, асиметрією інформації та опортуністичною 

поведінкою. Для визначення механізмів захисту інтересів партнерів на основі 

врахування ймовірності опортуністичної поведінки розроблено ігрову модель 

морального ризику угоди (контракту) ППП, що включає параметри ФЕБ 

партнерських відносин (розпорядження державним партнером публічними 

фінансами, поведінка державного партнера при виконанні владних 

повноважень, надійність приватного партнера щодо виконання фінансових 

зобов’язань, здатність приватного партнера відповідати нормам і правилам), які 

дають змогу врахувати інституціональні й поведінкові особливості здійснення 

ППП. 
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4. На підставі інституційного аналізу зарубіжного й вітчизняного досвіду 

у сфері ППП розроблено концептуальну модель взаємодії сторін ППП при 

забезпеченні ФЕБ ППП, де установлено послідовність та зміст етапів 

здійснення ППП, відповідно до яких визначено основні завдання суб’єктів ФЕБ 

ППП, та обґрунтовано необхідність створення координаційного механізму 

забезпечення захисту фінансово-економічних інтересів сторін ППП, до складу 

якого включено робочу групу з питань ФЕБ ППП, склад якої формується із 

спеціалістів структурних підрозділів, відповідальних за безпеку державного і 

приватного партнерів, механізми розв’язання конфліктів, спільні заходи (дії) 

партнерів щодо захисту фінансово-економічних інтересів, систему моніторингу 

загроз реалізації інтересів сторін ППП. 

 

Основні результати розділу опубліковано у працях за списком 

опублікованих праць автора [1; 4; 5; 10; 17; 18; 21; 35; 45; 48; 50; 56; 59; 62] 
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Розділ 5 

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ ЗАХИСТУ ФІНАНСОВО-

ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ СТОРІН ППП НА ПРИКЛАДІ 

ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ 

 

5.1 Обґрунтування і вибір стратегії захисту фінансово-економічних 

інтересів сторін ППП 

 

Вивчення теоретико-методологічних і практичних аспектів забезпечення 

захисту інтересів сторін ППП показало, що управління у сфері ФЕБ ППП має 

здійснюватись на основі концепції стратегічного управління, яка протягом 

останніх десятиліть активно впроваджується на всіх рівнях ієрархії управління і 

забезпечує формування стратегічного мислення, заснованого на тріаді «ціль – 

засіб – спосіб». Саме відсутність стратегічного бачення проблем і 

суперечностей, що виникають у взаємодії держави і бізнесу на засадах ППП, є 

основною причиною низького рівня захищеності інтересів сторін ППП в 

Україні і, як наслідок, повільного розвитку такого формату відносин в Україні.  

Стратегічне управління ФЕБ ППП – це процес прийняття і здійснення 

управлінських рішень суб’єктами ФЕБ. Упровадження такого управління 

сприятиме визначенню цільових орієнтирів досягнення безпечного розвитку 

ППП у довгостроковій перспективі та розробці шляхів їх досягнення на основі 

використання своєчасних і адекватних механізмів реагування на виклики і 

загрози реалізації фінансово-економічних інтересів сторін ППП. 

Процес стратегічного управляння у сфері ФЕБ ППП є циклічним. Кожний 

цикл складається з послідовності таких етапів:  

1) стратегічний аналіз системи ФЕБ ППП;  

2) встановлення цілей забезпечення ФЕБ ППП;  

3) формування стратегії захисту фінансово-економічних інтересів сторін 

ППП;  

4) реалізація стратегії;  
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5) контроль за виконанням стратегії та оцінка результатів.  

Після оцінки результатів здійснення стратегії захисту фінансово-

економічних інтересів сторін ППП процес розпочинається з першого етапу. 

Ключовим поняттям концепції стратегічного управління є поняття 

«стратегія», яке у ХХ ст. було запозичене економічною теорією і практикою з 

військового лексикону. З того часу цей термін набув широкого вжитку, але 

ознайомлення з теоретичними і методологічними напрацюваннями в сфері 

стратегічного управління безпекою свідчить про відсутність єдності вчених 

щодо визначення його концепту.  

Так, Г.П. Ситник під стратегією національної безпеки пропонує розуміти 

певну систему науково обґрунтованих поглядів на сукупність національних 

цілей, принципи, підходи, методи та механізми їх досягнення, які в сукупності є 

концептуальною основою вдосконалення загальної моделі стратегічного 

забезпечення національної безпеки [255, с. 396]. На думку В.І. Мунтіяна 

стратегія економічної безпеки передбачає визначення мети і завдань системи 

забезпечення економічної безпеки, напрямів їх вирішення, а також форм і 

способів застосування відповідних сил і засобів, можливість їх перегрупування, 

створення необхідних резервів для нейтралізації та локалізації можливих загроз 

[186, с. 412]. О.І. Барановський трактує стратегію фінансової безпеки як 

політичний і економічний курс у діяльності фінансових органів державної 

влади, економічних і фінансово-банківських структур, спрямований на 

створення умов і ресурсів фінансової стабілізації й економічного вростання при 

збереженні та єдності й цілісності країни, її економічного простору і фінансової 

системи [14, с. 308]. І.О. Бланк розглядає стратегію забезпечення фінансової 

безпеки як один із видів функціональної стратегії підприємства, яка забезпечує 

захист його фінансових інтересів від різноманітних загроз шляхом формування 

довгострокових цілей цього захисту, вибору найбільш ефективних шляхів їх 

досягнення, адекватного корегування напрямів і форм захисту при зміні 

факторів і умов фінансового середовища його функціонування [24, с. 188]. 

І.П. Мойсеєнко й О.М Марченко під стратегію ФЕБ розуміють розроблення 
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довгострокового плану для забезпечення реалізації мети, завдань та досягнення 

цілей підприємства, зокрема забезпечення фінансової та економічної безпеки, а 

також планування розподілу ресурсів в умовах постійної нестабільності 

зовнішнього середовища та адаптації до нього, для захисту цього підприємства 

від впливу загроз, ризиків і досягнення нормального та безпечного його 

функціонування [180, с. 326]. Відмінності у розумінні концептуальної основи 

поняття «стратегія» є першопричиною різноманіття підходів до визначення 

змісту та етапів процесу формування стратегій безпеки економічних систем 

різного рівня.  

Для з’ясування сутнісних ознак поняття «стратегія захисту фінансово-

економічних інтересів сторін ППП» застосовано контент-аналіз існуючих 

підходів щодо розкриття компонентного складу стратегій економічної та 

фінансової безпеки держави, регіону, підприємства (таблиця 5.1).  

 

Таблиця 5.1 

Складові стратегій економічної та фінансової безпеки на різних рівнях 

ієрархії управління 

Складова Джерело Кількість 

згадувань 

[2
1
8

, 
с.

 3
0
] 

[5
5

, 
с.

 3
4
6
] 

[3
5

, 
с.

 3
5
] 

[2
1

, 
с.

 1
5
] 

[4
7

, 
с.

 3
8
] 

[1
8
6

, 
с.

 4
1
2
] 

[1
4

, 
с.

 3
1
0
] 

[1
0
1

, 
с.

 2
0
7
] 

[2
5
5

, 
с.

 4
0
9
] 

[1
2
7

] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Характеристика загроз + + +  + +  + + + 9 

Критерії та параметри 

безпеки 
+ + +  +   + +  6 

Механізм забезпечення 

безпеки (захисту) 
+ + + + + + +   + 8 

Основні засади системи 

забезпечення (управління) 

безпеки 

 +    +    + 3 

Характеристика інтересів  +    + + + + + 6 

Цілі і завдання загальної 

стратегії 
 

 
+   

 
+   

 
2 

Ресурсне забезпечення 

(ресурсні обмеження) 
 

 
 +  

 
 + + 

 
3 
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Закінчення табл. 5.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Фактори, що підривають 

стійкість 
     +    + 2 

Політика      + + +  + 4 

Напрями забезпечення 

безпеки 
     + +   + 3 

Заходи       +    1 

Частина місії і стратегії 

підприємства 
       +   1 

Результати аналізу 

середовища 
       +   1 

Рівні реалізації стратегії по 

центрах відповідальності 
       +   1 

Об’єкт стратегії        +   1 

Стратегічні рішення        +   1 

Інструменти        +   1 

Інформаційне і правове 

забезпечення (обмеження) 
       + +  2 

Форми і методи реалізації 

стратегії 
       +   1 

Організація здійснення 

запланованих заходів 
       +   1 

Результативність стратегії        +   1 

Інтервал стратегічного 

планування 
        +  1 

Інтервал поточного 

планування 
        +  1 

Значення потенційних і 

реальних загроз 
        +  1 

Складено автором 

 

На підставі даних таблиці 5.1 можемо зробити висновок, що фахівці в 

сфері забезпечення безпеки найбільш вагомими складовими стратегії вважають 

такі складові:  

- характеристика загроз (частота згадувань 0,9);  

- механізм забезпечення безпеки (захисту) (частота згадувань 0,8);  

- критерії та параметри безпеки (частота згадувань 0,6);  

- характеристика інтересів (частота згадувань 0,6).  
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Такі складові стратегії, як: ресурсне забезпечення (ресурсні обмеження), 

політика, заходи, інструменти, інформаційне і правове забезпечення 

(обмеження), форми і методи реалізації стратегії, організація здійснення 

запланованих заходів, можна, на нашу думку, віднести до такої складової, як 

механізм забезпечення безпеки (захисту). 

Виходячи з мети стратегії захисту фінансово-економічних інтересів 

сторін ППП, яка полягає у захисті фінансово-економічних інтересів 

державного/приватного партнера, та враховуючи результати узагальнення 

підходів до виокремлення складових стратегій національної, економічної та 

фінансової безпеки під стратегією захисту фінансово-економічних інтересів 

сторін ППП пропонуємо розуміти узагальнену модель довгострокового курсу 

здійснення конкретних заходів щодо захисту фінансово-економічних інтересів 

сторін ППП, узгоджених за цілями і пріоритетними напрямами забезпечення 

такого захисту. Така стратегія: визначає фінансово-економічні інтереси 

партнерів щодо здійснення ППП; містить характеристику загроз фінансово-

економічним інтересам партнерів у здійсненні ППП; визначає цілі стратегії 

захисту фінансово-економічних інтересів партнерів щодо здійснення ППП; 

встановлює критерії та параметри ФЕБ ППП; розкриває механізм забезпечення 

захисту фінансово-економічних інтересів партнерів щодо здійснення ППП. 

Концептуальну модель стратегії захисту фінансово-економічних інтересів 

сторін ППП наведено на рисунку 5.1. 

Роль стратегії захисту фінансово-економічних інтересів сторін ППП у 

забезпеченні розвитку ППП та ФЕБ його партнерів є істотною, адже вона: 

– сприяє ефективній реалізації фінансово-економічних інтересів 

партнерів, оскільки забезпечує концентрацію зусиль, спрямованих на протидію 

загрозам їх реалізації; 

– завдяки виробленню партнерами спільних дій щодо захисту фінансово-

економічних інтересів забезпечує більш тісну взаємодію між ними, що є однією 

з фундаментальних передумов успішності ППП; 
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– створює передумови підвищення ефективності функціонування системи 

забезпечення ФЕБ партнера завдяки використанню комплементарних захисних 

механізмів іншої сторони ППП; 

– фокусуючись на проведенні ґрунтовного аналізу стану убезпечення 

фінансово-економічних інтересів державного/приватного партнера, доповнює 

та поглиблює аналіз і підвищує об’єктивність оцінок ситуації із забезпеченням 

економічної та фінансової безпеки держави, регіону, підприємства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.1. Концептуальна модель стратегії захисту фінансово-економічних 

інтересів сторін ППП 
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інтересів сторін ППП. У ППП кожна із сторін – державний і приватний 

партнери – мають власні фінансово-економічні інтереси щодо такої угоди, які, у 

свою чергу, є складовими різних множин фінансово-економічних інтересів – 

множини інтересів держави і множини інтересів приватного партнера, 

відповідно. З огляду на це, у стратегічному аналізі ФЕБ ППП об’єкти мають 

бути ідентифіковані та згруповані за кожним із партнерів: фінансово-

економічні інтереси державного партнера, фінансово-економічні інтереси 

приватного партнера.  

Методичний підхід до ідентифікації фінансово-економічних інтересів 

сторін ППП наведено у підрозділі 2.2, а його апробацію на прикладі ППП у ДТІ 

України здійснено у підрозділі 3.2 дисертаційної роботи. Для цілей аналізу 

системи ФЕБ ППП на макро- і мезо- (галузевому) рівнях пропонується 

наступна сегментація об’єктів стратегічного аналізу: : 

1) фінансово-економічні інтереси державного партнера:  

- зменшення видатків бюджету у зв’язку із переданням частини функцій 

на виконання приватному партнеру – об’єкти аналізу: рівень видатків бюджету 

країни на експлуатацію об’єктів державної / комунальної власності; рівень 

видатків бюджету країни на вищі органи державного управління, органи 

місцевої влади та місцевого самоврядування й інші загальні функції 

державного управління;  

- підвищення ефективності використання бюджетних коштів – об’єкти 

аналізу: напрями використання бюджетних коштів; ефективність використання 

бюджетних коштів;  

- збільшення бюджетних надходжень – об’єкти аналізу: рівень 

податкових надходжень до бюджету країни; потенціал зростання доходів від 

власності та підприємницької діяльності; потенціал зростання адміністративних 

зборів та платежів, доходів від некомерційної господарської діяльності; 

потенціал зростання власних надходжень бюджетних установ; потенціал 

зростання надходжень від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій;  
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- розвиток інфраструктури та підвищенні якості й доступності її послуг – 

об’єкти аналізу: рівень якості інфраструктури; рівень якості послуг; рівень цін 

та тарифів;  

- покращення стану управління активами, які перебувають у державній 

власності – об’єкти аналізу: рівень виконання планових результативних 

показників діяльності державних підприємств, рівень дивідендних виплат 

(доходу) за акціями акціями (частками, паями) господарських товариств, у 

статутних капіталах яких є державна власність; рівень плати за користування 

цілісним майновим комплексом та майном бюджетних установ; рівень 

концесійних платежів;  

- залучення інвестицій приватного сектора у будівництво нових і 

модернізацію існуючих об’єктів державної власності – об’єкти аналізу: рівень 

активності інвестиційної діяльності у форматі ППП; результативність 

інвестиційної діяльності;  

- збільшення можливостей здійснювати державні інвестиції у 

пріоритетні програми (проекти) – об’єкти аналізу: рівень освоєння капітальних 

інвестицій за рахунок бюджетних коштів; рівень фінансування бюджетних 

програм та інвестиційних проектів;  

- створення умов інноваційного розвитку економіки – об’єкти аналізу: 

рівень технологічної готовності; рівень інноваційної активності;  

- створення умов справедливої конкуренції на ринках послуг виробничої 

та соціальної інфраструктури, формування конкурентного ринку ППП – об’єкти 

аналізу: інтенсивність конкуренції на внутрішньому ринку, у т.ч. ринку ППП; 

рівень монополізації відповідних ринків.  

2. фінансово-економічні інтереси приватних партнерів:  

- зростання вартості та загальної прибутковості бізнесу – об’єкти 

аналізу: рівень валової доданої вартості; рівень фінансових результатів до 

оподаткування; рівень рентабельності операційної діяльності;  
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- розширення можливостей провадження інвестиційної діяльності – 

об’єкти аналізу: рівень свободи інвестицій, рівень освоєння капітальних 

інвестицій за рахунок різних джерел;  

- отримання державних / місцевих гарантій – об’єкти аналізу: рівень та 

умови наданих державних і місцевих гарантій в розрізі видів гарантій;  

- підвищення ефективності  інвестиційно-інноваційної діяльності при 

здійсненні ППП – об’єкти аналізу: рівень рентабельності інвестованого 

капіталу, капіталовіддача, співробітництво університетів і бізнесу;  

- оптимізація оподаткування – система оподаткування в сфері ППП.  

Стратегічний аналіз ФЕБ ППП проводиться у такій послідовності:  

1) аналіз й оцінювання факторів зовнішнього (непрямого і прямого 

впливу) та внутрішнього середовища;  

2) комплексне оцінювання ФЕБ ППП.  

Умови середовища ППП формуються під впливом різноманітних 

взаємопов’язаних та взаємообумовлених факторів, які згідно із усталеним в 

економічній науці підходом можуть бути класифіковані на фактори 

внутрішнього і зовнішнього середовища.  

Внутрішнє середовище є специфічним для даного партнерства і являє 

собою унікальне сполучення виробничих, фінансових, кадрових, 

маркетингових та організаційних факторів. Зовнішнє середовище ППП 

формується з елементів, на які партнерство не має безпосереднього впливу, 

може генерувати можливості і загрози для ППП і поділяється на мікро- та 

макросередовище.  

Основними складовими мікросередовища ППП є споживачі, конкуренти, 

постачальники, посередники, партнери, контактні аудиторії та ринок робочої 

сили. Таке середовище впливає на поведінку сторін ППП, а також стиль і 

характер його діяльності. Водночас ППП також впливає на мікросередовище, 

яке у відповідь певним чином реагує. Наприклад, застосування простого і 

прозорого механізму формування тарифів, надання адресних субсидій і 

проведення роз’яснювальної роботи серед населення дозволяють уникнути 
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опуртиністичної поведінки споживачів, що дає можливість встановлювати 

тарифи на рівні, що забезпечує окупність вкладень.  

Макросередовище ППП включає фактори, які безпосередньо не 

впливають на його діяльність, але так чи інакше позначаються на 

функціонуванні всіх суб’єктів господарювання у відповідній сфері. Найбільший 

вплив на формування умов здійснення ППП справляють міжнародні, 

інституційні, фінансово-економічні, науково-технічні, соціальні й екологічні 

фактори. Такі фактори мають обмежувальні, а іноді й стимулюючі властивості, 

але в будь-якому випадку властивості, які проявляються в одному напрямі – від 

елемента середовища до конкретного ППП.  

Для прийняття управлінських рішень щодо адекватної реакції ППП на 

зміни, які відбуваються у його середовищі, необхідно комплексно 

проаналізувати зазначені фактори, що передбачає певне оцінювання. Таке 

оцінювання доцільно проводити за допомогою комбінації якісних і кількісних 

підходів, що уможливить отримання більш повної картини щодо стану і 

динаміки розвитку середовища ППП. 

В практиці оцінювання середовища суб’єктів економічної діяльності 

найбільшого поширення набули такі методичні підходи, як:  

– РЕST-аналіз, в рамках якого оцінюється зовнішнє середовище за 

політичними, економічними, соціальними та технологічними факторами;  

– SLEPT-аналіз, що також передбачає оцінювання зовнішнього 

середовища, але за соціальними, юридичними, економічними, політичними і 

технологічними факторами;  

– STEEPLE-аналіз, який уможливлює оцінювання зовнішнього 

середовища за соціально-культурними, інноваційно-технологічними, 

економічними, навчально-освітніми, політичними, юридичними факторами та 

факторами охорони навколишнього середовища;  

– SWOT-аналіз, з допомогою якого досліджується внутрішнє і зовнішнє 

середовище суб’єкта економічної діяльності та оцінюються його сильні і слабкі 

сторони, можливості та загрози.  
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Кількісний підхід застосовується переважно для оцінювання вагомості 

факторів і груп факторів та зв’язків між ними. Задля цього більшість 

дослідників застосовують кореляційний аналіз.  

Вивчення міжнародного досвіду реалізації проектів ППП свідчить про 

надзвичайну роль інституційного контексту у здійсненні ППП, а також значний 

вплив на реалізацію інфраструктурних проектів міжнародних, економічних, 

інноваційно-технологічних, соціально-культурних й екологічних факторів. 

Тому для цілей стратегічного макроаналізу системи ФЕБ ППП фактори 

зовнішнього середовища непрямого впливу доцільно досліджувати за 

напрямами STEEPLE-аналізу та групою міжнародних факторів.  

Для потреб такого аналізу визначені детермінанти реалізації фінансово-

економічних інтересів сторін ППП:  

- міжнародні фактори - діяльність державних і наддержавних утворень, 

тенденції розвитку світової економіки, стан міжнародних фінансових ринків, 

економічні і політичні умови в інших країнах, діяльність міжнародних 

фінансових організацій, міжнародне право;  

- соціально-культурні фактори - демографічні, норми, традиції, цінності, 

відношення до праці, очікування у суспільстві, відношення до уряду, соціальна 

відповідальність;  

- інноваційно-технологічні фактори - нові технології, нові матеріали, 

потреба у традиційному обладнанні і матеріалах;  

- економічні фактори - економічна стабільність, стадія розвитку 

економічного циклу, інфляція або дефляція, валютний курс, база і ставки 

оподаткування, купівельна спроможність населення, структура і динаміка 

споживання, доступність кредиту, стан ринку цінних паперів, фінансова 

спроможність підприємств реального сектору, конкуренція в галузі, стан 

системи державних фінансів, кредитний рейтинг країни;  

- політичні фактори - політичний процес, політичне функціонування, 

відносини уряду з іншими країнами, вимоги місцевих влад;  
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- юридичні фактори - стан дозвільної системи, податкове законодавство, 

бюджетне право і фіскальні правила, патентне законодавство, сертифікація та 

стандартизація продукції, законодавство про землю й охорону навколишнього 

природного середовища, складність, рухливість та невизначеність 

законодавства, політика регіонального розвитку, антимонопольна, грошово-

кредитна, інвестиційна, цінова та тарифна політики, політики у 

зовнішньоекономічній та інноваційній сферах, законодавче регулювання прав 

власності, ефективність правоохоронної та судової систем;  

- фактори охорони навколишнього середовища – природно-кліматичні, 

природно-ресурсні, природоохоронні.  

Кожний з факторів середовища ППП по відношенню до можливості 

реалізації інтересів партнерів може бути позитивним або (та) негативним. 

Деструктивна дія конкретного чинника є джерелом загрози, що ускладнює або 

унеможливлює узгодження та реалізацію інтересів партнерів, які є 

принциповою умовою ініціювання і здійснення ППП та гарантією його 

існування. Таким чином, оцінювання факторів середовища ППП має 

передбачати ідентифікацію факторів, що є джерелом загроз реалізації інтересів 

сторін ППП. 

Стратегія захисту фінансово-економічних інтересів сторін ППП 

розробляється у розрізі окремих напрямів захисту від загроз. Її визначення 

сприяє більш ефективному функціонуванню системи забезпечення ФЕБ ППП, 

оскільки захист кожного з інтересів набуває цілеспрямованого характеру і 

забезпечується системою конкретних стратегічних рішень. Особливістю таких 

рішень є те, що ці рішення приймаються в умовах невизначеності, ризику і 

конфлікту.  

Здійснення ППП та його убезпечення завжди поєднані з невизначеністю, 

яка виникає через недетермінованість більшості процесів, пов’язаних з такою 

діяльністю. Зокрема, практично неможливо заздалегідь визначити темпи і 

напрями науково-технічного прогресу, зміни кон’юнктури ринку і уподобань 

споживачів, зміну тих чи інших природно-кліматичних явищ тощо [249]. До 
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цього додається проблема об’єктивної неточності та розпорошеності 

(розшарування) інформації, якою на певний момент часу володіє партнер, що 

посилюється іншими факторами (асиметрія інформації, державна та комерційна 

таємниці, доступність інформації моніторингових систем із запізненням тощо).  

Невизначеність може мати і суб’єктивний характер. Зокрема, вона може 

бути результатом недостатньої чіткості при постановці завдань стратегічного 

планування або ж мати місце у новій безпрецедентній ситуації, коли особи, які 

приймають рішення, не можуть опертися на вироблені роками стереотипи 

[255, с. 415]. Ситуація невизначеності характеризується тим, що імовірність 

настання результатів рішення чи подій у принципі не встановлювана (її не 

можна вгадати і вирахувати). Різновид невизначеної ситуації, коли настання 

подій ймовірне і може бути визначене – це ситуація ризику [120]. 

Ризик є наслідком невизначеності і з позицій стратегічного управління 

безпекою розглядається як «кількісна міра безпеки, прогнозована векторна 

величина збитку, що може виникнути внаслідок ухвалення рішень в умовах 

невизначеності та реалізації загрози» [58, с. 224]. Принципово важливо, що 

величина ризику залежить від ієрархічного рівня управління, на якому 

приймається рішення. Більший ризик притаманний більш вищому рівню 

управління [255, с. 420]. Прагнучи «зняти» ризиковану ситуацію (відвернути 

або знизити до прийнятної величини стратегічних ризиків), суб’єкт 

стратегічного управління безпекою робить вибір рішення (альтернативи) і 

прагне реалізувати його. Комплексним критерієм ефективності дій такого 

суб’єкта є величина збитків (втрат), що виникають внаслідок ухвалення ним 

відповідних рішень.  

Конфліктність є однією з визначальних умов прийняття стратегічних 

рішень у сфері забезпечення ФЕБ ППП, оскільки обумовлена об’єктивно 

існуючими протиріччями між інтересами державного партнера, що обстоює у 

таких відносинах суспільні інтереси, і приватних партнерів, які переслідують 

індивідуальні, приватні інтереси. Неузгодженість інтересів сторін ППП може 

загальмувати процеси ініціювання та реалізації ППП або призвести до 
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розірвання такої угоди. Конфлікт між партнерами виникає тоді, коли 

відбувається зіткнення інтересів, поглядів, позицій сторін і вимагає свідомого 

прийняття компромісних стратегічних рішень. Багатокритеріальність і 

конфліктність в оцінці подій стає одним із вирішальних факторів виникнення 

ризикових ситуацій.  

Отже, кожне стратегічне рішення щодо забезпечення захисту фінансово-

економічних інтересів сторін ППП має бути розглянуто й оцінено в контексті 

ризиків його реалізації, а теорію ризиків можна розглядати як наукову основу 

визначення стратегічних альтернатив та розроблення критеріальної бази їх 

оцінювання. 

На підставі вивчення існуючих підходів до алгоритмізації процесу 

формування і реалізації стратегій національної, економічної та фінансової 

безпеки, особливостей, принципів і послідовності етапів здійснення ППП й 

основних положень концепції стратегічного управління пропонується 

організаційний підхід до формування і реалізації стратегії захисту фінансово-

економічних інтересів сторін ППП (рисунок 5.2). 

На першому етапі розробки стратегії захисту фінансово-економічних 

інтересів сторін ППП проводять стратегічний аналіз внутрішнього і 

зовнішнього середовища партнера, який дозволяє визначити його фінансово-

економічні інтереси щодо здійснення ППП, а також чинники, що впливають на 

їх реалізацію. На цьому етапі фінансово-економічні інтересів класифікуються 

за взаємністю: індивідуальні та спільні.  

Другий етап передбачає аналіз факторів, що негативно впливають на 

реалізацію фінансово-економічних інтересів, та ідентифікацію загроз. 

Проведений аналіз умов реалізації фінансово-економічних інтересів дозволяє 

сформулювати цілі діяльності, спрямованої на їх захист, що є суттю завдання 

на третьому етапі формування стратегії. Цілі стратегії мають бути не тільки 

сформульовані вербально – бажано, щоб вони мали також кількісну 

верифікацію за допомогою чітких показників, що уможливить оцінку ступеня 

їх виконання й досяжність.  
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Рисунок 5.2. Загальна схема організаційного підходу до формування і 

реалізації стратегії захисту фінансово-економічних інтересів сторін ППП 

Авторська розробка 

Формування стратегії 

Реалізація стратегії 

1. Визначення фінансово-економічних інтересів державного / 

приватного партнера щодо здійснення ППП 

2. Ідентифікація загроз реалізації фінансово-економічних 

інтересів державного / приватного партнера у здійсненні ППП 

3. Визначення цілей стратегії 

4. Оцінка рівня фінансово-економічної безпеки ППП 

5. Розробка заходів, спрямованих на досягнення цілей захисту 

індивідуальних та спільних фінансово-економічних інтересів 

партнерів 

6. Оцінка ризиків реалізації цілей та уточнення стратегії 

7. Розробка організаційно-економічного механізму реалізації 

заходів, спрямованих на досягнення цілей захисту фінансово-

економічних інтересів партнерів 

8. Реалізація заходів, спрямованих на досягнення цілей захисту 

фінансово-економічних інтересів партнерів 

9. Оцінка стратегії 
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Цілі мають також бути класифіковані: цілі діяльності щодо захисту 

індивідуальних фінансово-економічних інтересів та цілі діяльності, 

спрямованої на захист спільних фінансово-економічних інтересів (такі цілі 

мають бути погоджені з партнером) під час укладання угоди про ППП на 

третьому етапі здійснення ППП. 

Четвертий етап формування стратегії полягає в оцінці ФЕБ ППП на 

основі трьохкомпонентного показника, який складається з трьох інтегральних 

компонент (ФЕБ державного партнера, ФЕБ приватного партнера, ФЕБ 

партнерських відносин), що дозволяє визначитися з можливостями реалізації 

цілей стратегії і є основою розробки заходів, спрямованих на досягнення цілей 

захисту фінансово-економічних інтересів, що є змістом п’ятого етапу. Заходи 

щодо захисту спільних фінансово-економічних інтересів сторін ППП 

розробляються на основі принципу комплементарності захисних механізмів 

партнерів.  

Формування стратегічних напрямків забезпечення фінансово ФЕБ ППП 

здійснюється з урахуванням перспективних оцінок стану захищеності 

фінансово-економічних інтересів сторін ППП, які отримуються на основі 

трендів та змін динамічних рядів інтегральних показників за компонентами 

ФЕБ ППП та динамічних рядів комплексних показників за складовими 

інтегральних компонент.  

На заключному етапі формування стратегії захисту фінансово-

економічних інтересів сторін ППП проводиться оцінка ризику неповного 

виконання стратегії та (за необхідності) уточнюється стратегія. Така оцінка 

здійснюється експертним шляхом за шкалою: 

ризик високий (імовірно ризик реалізується) – від 9,0 до 10,0 балів; 

ризик вище середнього (скоріш за все реалізується) – від 6,5 до 9,0 балів; 

ризик середній (нічого визначеного не скажеш) – від 4,5 до 6,5 балів; 

ризик нижче середнього (скоріш за все не реалізується) – від 2,5 до 4,5 

балів; 

ризик низький (ризикова подія малоймовірна) – від менше 2,5 балів. 



326 

Підсумкова оцінка ризику неповного виконання стратегії розраховується 

за формулою: 
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                                                 (5.1) 

 

де ρij – оцінка і-м експертом j-го фактору ризику. 

 

Реалізація стратегії захисту фінансово-економічних інтересів сторін ППП 

полягає в розробці організаційно-економічного механізму реалізації заходів, 

спрямованих на досягнення цілей захисту фінансово-економічних інтересів 

партнерів, здійсненні цих заходів та оцінці обраної стратегії, результати якої 

враховуються під час формування стратегії захисту інтересів у разі здійснення 

інших проектів ППП. 

Специфіка відносин, що виникають під час здійснення ППП, обумовлює 

низку особливостей формування і реалізації стратегії захисту фінансово-

економічних інтересів сторін ППП, основними серед яких є: 

– У партнерській взаємодії державний і приватний партнери мають власні 

фінансово-економічні інтереси щодо здійснення ППП, вільні у визначенні форм 

і методів досягнення цілей, тому стратегію доцільно розробляти кожному із 

партнерів окремо, але такі її складові, як спільні фінансово-економічні інтереси 

і заходи щодо їх захисту мають бути узгодженими на третьому етапі здійснення 

ППП – під час укладання договору про ППП з переможцем конкурсу. 

– Згідно з українським законодавством пропозиції щодо здійснення ППП 

можуть подавати на розгляд уповноваженого органу влади і державний, і 

приватний партнери. Оскільки вже на цьому етапі виникає загроза реалізації 

фінансово-економічних інтересів ініціатора проекту - відхилення пропозиції, 

тому йому необхідно розробляти стратегію захисту на першому етапі 

здійснення ППП – під час ініціювання проекту й обґрунтування його 

доцільності. Іншим сторонам ППП доцільно формувати стратегію захисту 
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фінансово-економічних інтересів не пізніше другого етапу здійснення ППП – 

під час вибору приватного партнера. 

– Термін стратегії захисту фінансово-економічних інтересів сторін ППП 

має бути не меншим за термін дії договору про ППП, оскільки порушення його 

(договору) умов може завадити реалізації фінансово-економічних інтересів 

партнерів. Враховуючи те, що угоди про ППП є довгостроковими, зазначене 

положення не суперечить положенням концепції стратегічного управління. 

 

5.2 Організаційно-економічне забезпечення реалізації стратегії 

захисту фінансово-економічних сторін ППП 

 

Процес реалізації стратегії захисту фінансово-економічних інтересів 

сторін ППП має бути організаційно оформленим. У широкому понятті 

категорія «організація» характеризується як певний порядок, а впорядкування – 

передбачає підвищений рівень організованості. 

Основна мета організаційної функції у стратегічному управлінні полягає 

у забезпеченні переходу від стратегії до структури. Для реалізації стратегії 

захисту фінансово-економічних інтересів сторін ППП має бути створене 

відповідне організаційне забезпечення управління ФЕБ ППП, що розглядається 

як взаємопов’язана сукупність внутрішніх функціональних служб та підрозділів 

сторін ППП, які здійснюють розробку, прийняття і реалізацію управлінських 

рішень, що забезпечують захист фінансово-економічних інтересів. 

Розрізняють два підходи до організації управління фінансово-

економічною безпекою суб’єктів господарювання: перший підхід передбачає 

створення власного спеціалізованого підрозділу, другий – залучення сторонніх 

організацій, що надають охоронні, консалтингові, інформаційні та інші 

послуги. Порівняння альтернативних варіантів організації управління 

фінансово-економічною безпекою здійснюється на базі різноманітних 

критеріїв, з-поміж яких на практиці найбільшого поширення набули вартісні та 

фахові критерії.  
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Створення власної служби безпеки потребує значних матеріально-

технічних і трудових ресурсів, що коштує недешево. Тому її створюють великі 

фінансово-стабільні підприємства або їх об’єднання, які покладають на цю 

службу увесь спектр безпекозабезпечувальних функцій та використовують 

власний персонал та технічні засоби. Натомість для невеликих підприємств 

більш логічним є використання послуг спеціалізованих фірм, які мають 

високопрофесійний персонал, коштовне обладнання, більш сучасні технології 

тощо. Залучені спеціалізовані фірми можуть забезпечувати як комплексний 

захист, так і використовуватися для разових заходів [194]. Проте, повна 

передача функцій із забезпечення безпеки у аутсорсінг може виявитися 

небезпечною. Така передача функцій потребує повної упевненості у високому 

рівні професіоналізму фахівців сторонньої організації та відсутності у неї 

зв’язків з кримінальними структурами. З огляду на високий рівень 

криміналізації економічних відносин в Україні вітчизняними суб’єктами 

господарювання наразі надається перевага першому підходу до організації 

управління фінансово-економічною безпекою – створення власного 

спеціалізованого підрозділу з питань безпеки, а для мінімізації відповідних 

витрат застосовується матрична організаційна структура, за якої окремі функції 

делегуються існуючим структурним підрозділам шляхом внесення змін і 

доповнень у положення про відділи та посадові інструкції спеціалістів 

підприємства.  

Для державного партнера питання вибору підходу до організації 

управління фінансово-економічною безпекою не стоїть так гостро, оскільки 

галузеві міністерства, інші органи та юридичні особи, уповноважені розробляти 

та здійснювати проекти ППП, мають власні структурні підрозділи з питань 

безпеки. Втім, покладання на них зобов’язань щодо захисту фінансово-

економічної безпеки державного партнера у здійсненні ППП обумовлює 

суттєве зростання навантаження та вимагає залучення до їх складу фахівців, 

здатних розробляти і виконувати специфічні для діяльності щодо забезпечення 

фінансово-економічної безпеки завдання. Крім того, поширення ППП в різних 
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сферах економічної діяльності суттєво розширює спектр загроз, з якими 

доводиться мати справу структурному підрозділу із забезпечення безпеки 

державного партнера. Такі загрози можуть проявлятися не постійно, не 

системно та не типово, що значно ускладнює їх передбачення та вироблення 

постійних алгоритмів та регламентів протидії [194]. Тому, для забезпечення 

управління фінансово-економічною безпекою державному партнеру, як і 

приватному партнеру, доцільно використовувати матричну організаційну 

структуру, а також передавати аналітичні функції іншим суб’єктам фінансово-

економічної безпеки ППП, наприклад, центрам сприяння розвитку ППП, 

спеціалізованим незалежним організаціям, які відповідно до світової практики 

здійснення ППП створюються спеціально для оцінки і моніторингу діяльності 

ППП в окремих секторах послуг, фінансовим донорам проекту ППП, які мають 

високопрофесійний персонал та застосовують сучасні технології для 

оцінювання ризиків та ефективності інвестиційних проектів, а також 

зацікавлені у забезпеченні життєздатності ППП, в який вкладають кошти та ін. 

Слід звернути увагу, що при переданні державним партнером у аутсорсинг 

функцій забезпечення безпеки дуже важливо забезпечити належний захист 

державної таємниці. 

Отже, забезпечення захисту фінансово-економічних інтересів сторін ППП 

потребує суттєвої організаційної підтримки, що реалізується шляхом 

впровадження відповідних організаційних заходів, які передбачають комплекс 

дій, спрямованих на реформування організаційної структури управління, 

встановлення порядку та умов функціонування певних підрозділів партнерів, 

формування постійних та тимчасових взаємовідносин підрозділів державного і 

приватного партнерів, а також відносин із зовнішніми структурами. Такі заходи 

мають бути розроблені завчасно та встановленим порядком затверджені.  

Типовими для державного і приватного партнерів є такі організаційні 

заходи, як: 

– адаптація характеристик діяльності партнера до зміни умов зовнішнього 

середовища;  
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– реорганізація окремих функціональних підрозділів партнера включно з 

службою безпеки, визначення повноважень, прав та обов’язків посадових осіб у 

процесах забезпечення захисту фінансово-економічних інтересів партнера;  

– розробка та впровадження положень, інструкцій, які регламентують 

діяльність у сфері забезпечення фінансово-економічної безпеки ППП; 

– координація взаємодії між окремими ланками організаційної структури 

партнера для досягнення цілей стратегії захисту фінансово-економічних 

інтересів; 

– визначення та підготовка представників партнера у робочій групі, яка 

створюється для координації дій сторін ППП щодо захисту фінансово-

економічних інтересів, встановлення їх повноважень і відповідальності, 

внесення відповідних змін і доповнень у положення про відділи та посадові 

інструкції спеціалістів; 

– підготовка альтернативних управлінських рішень щодо формування та 

функціонування системи фінансово-економічної безпеки ППП, підготовка до 

запровадження рішень у дію;  

– організація належного моніторингу за реалізацією фінансово-

економічних інтересів, своєчасного виявлення загроз реалізації фінансово-

економічних інтересів щодо здійснення ППП, оцінювання стану захищеності 

інтересів партнера у розрізі функціональних складових фінансово-економічної 

безпеки ППП, розробки заходів щодо відвернення таких загроз, контролю за 

кризовими ситуаціями; 

– впровадження системи підготовки, перепідготовки, ротації кадрів, 

організація виконання заходів послаблення соціальної напруги, попередження 

та локалізації конфліктів серед працівників; 

– організація навчання фахівців з фінансово-економічної безпеки ППП;  

– запровадження правил, що встановлюють обсяг, послідовність, способи 

та терміни виконання працівниками дій, передбачених режимами безпеки; 

– організація особистої безпеки керівництва та провідних спеціалістів, 

охорони життя і здоров’я працівників; 
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– перебудова документообігу, діловодства; 

– організація роботи з правового та інженерно-технічного захисту 

державних і комерційних таємниць; 

– підготовка та подання державному органу, відповідальному за розробку 

і реалізацію політики у сфері ППП, пропозицій стосовно вдосконалення 

політики у сфері фінансово-економічної безпеки ППП; 

– визначення та закріплення у договорі про ППП механізму розв’язання 

конфліктів з партнером (посередництво, арбітраж тощо); 

– налагодження двосторонніх комунікацій з стейкхолдерами проекту 

ППП для поліпшення їх поінформованості стосовно пріоритетів ППП, 

організація заходів щодо попередження та локалізації конфліктів інтересів; 

– запровадження правил та процедур відбору сторонніх організацій, що 

спеціалізуються на експертній діяльності, розробка порядку взаємодії з ними; 

– розробка та впровадження положень, інструкцій, які регламентують 

взаємодію з правоохоронними органами по питаннях розслідування злочинів і 

правопорушень, що заподіяли збиток партнера. 

Одним із наріжних питань в організації забезпечення фінансово-

економічної безпеки ППП є побудова захисту на основі принципу 

комплементарності. Кожний партнер має власні ресурси і можливості щодо 

захисту фінансово-економічних інтересів. Комплементарне використання 

захисних механізмів забезпечує синергійний ефект партнерської взаємодії щодо 

забезпечення фінансово-економічної безпеки ППП. Для організації роботи з 

побудови захисту фінансово-економічної безпеки сторін ППП на 

комплементарній основі доцільно створити робочу групу спеціалістів, які 

представляють сторони ППП і крім своїх основних функцій займаються 

забезпеченням фінансово-економічної безпеки ППП в цілому. Такій групі 

державний і приватний партнери делегують функції щодо:  

– здійснення моніторингу зовнішнього і внутрішнього середовища ППП;  

– проведення аналізу та оцінювання рівня фінансово-економічної безпеки 

ППП та захищеності фінансово-економічних інтересів сторін ППП;  
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– розробка та моніторинг спільних дій (заходів) державного і приватного 

партнерів щодо захисту їх фінансово-економічних інтересів; 

– вирішення конфліктів інтересів сторін ППП; 

– підготовка пропозицій щодо змін до стратегій захисту інтересів сторін 

ППП. 

Відповідно до запропонованої концептуальної моделі взаємодії сторін 

ППП при забезпеченні ФЕБ ППП робоча група з питань ФЕБ ППП є однією із 

складових координаційного механізму, який покликаний узгодити дії партнерів 

щодо захисту їхніх інтересів. Іншим, не менш важливим, елементом такого 

механізму є система моніторингу реалізації інтересів сторін ППП, яка формує 

упорядкований потік фінансово-економічної інформації, що дозволяє 

ідентифікувати та оцінити загрози реалізації інтересів партнерів. 

В сучасній теорії і практиці управління економічними системами будь-

якого рівня ієрархії моніторинг розглядається як важлива складова процесу 

ухвалення рішень. Система моніторингу дає змогу вчасно виявляти відхилення 

фактичних результатів від прогнозованих, визначати причини відхилень і 

розробляти пропозиції щодо корегування окремих напрямів діяльності з метою 

її нормалізації та підвищення ефективності [107]. Фахівцями в галузі безпеки 

моніторинг розглядається як систематичне співставлення дійсного стану 

економіки з бажаним, на основі якого виявляються загрози економічній безпеці 

і прогнозуються їх наслідки. За його результатами може здійснюватися прямий 

вплив на керовані загрози, який виражається у комплексі стратегічних, 

тактичних і оперативних управлінських заходів та інституціональних 

перетворень. 

Як конкретна форма виразу окремих протиріч кожна загроза інтересам 

сторін ППП має предметний характер і може бути охарактеризована й описана 

за допомогою певних показників, що характеризують певні властивості 

економічного процесу, об’єкта або системи. Для отримання об’єктивної якісно-

кількісної характеристики та оцінки загрози фінансово-економічним інтересам 

сторін ППП формується система показників (кількісних та якісних, 
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макроекономічних, зведених та індивідуальних), які дозволяють описати 

розвиток ситуації в певній сфері. Спостереження, аналіз і прогнозування таких 

показників і становить зміст моніторингу загроз інтересам сторін ППП. 

Система моніторингу багато в чому визначається і залежить від 

одержувача інформації – суб’єкта управління, тобто особи, безпосередньо 

«зацікавленої» у проведенні такого оцінювання [75]. Для приватного / 

державного партнера система моніторингу загроз інтересам у ППП – це 

інформаційно-аналітична система, що створюється для прийняття рішень щодо 

захисту його індивідуальних і спільних з партнерами інтересів. Результати 

моніторингу, що здійснюється державним партнером, є також підґрунтям для 

коригування державної політики у сфері ППП. Для забезпечення узгодженості 

рішень та координації дій сторін ППП необхідно забезпечити методичну 

сумісність їх різнорівневих моніторингових систем. 

Важливим кроком під час формування ефективної системи моніторингу 

загроз інтересам сторін ППП є визначення змісту і послідовності його етапів. 

На підставі вивчення існуючих підходів до побудови різнорівневих 

моніторингових систем розроблено послідовність етапів процесу моніторингу 

загроз інтересам сторін ППП, яку наведено на рисунку 5.3. 

Далі розглянемо зміст кожного із етапів більш детально. 

На першому етапі визначаються мета і завдання системи моніторингу, а 

також об’єкти моніторингу чи їх сукупність, якими можуть бути як складна, 

високоорганізована динамічна система (економіка країни в цілому чи окремий 

її сектор), так і будь-який елемент цієї системи (внутрішнє середовище, 

конкретні чинники), та суб’єкти, прямо чи опосередковано задіяних у 

моніторингу. 

Другий етап – планування та організація спостереження, передбачає 

реалізацію таких кроків: 

– визначення масиву даних що характеризують стан реалізації інтересів 

партнерів і чинників, що на нього впливають; 
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Рисунок 5.3. Послідовність етапів процесу моніторингу загроз 

інтересам сторін ППП 

Авторська розробка 

 

– формування системи збору та обробки первинної та вторинної 

інформації з конкретизацією використовуваного інструментарію; 

– розробка кінцевої кількості контрольованих фінансово-економічних 

показників (індикаторів), тобто елементів, які хараткеризують процес або 

поточний стан об’єктів дослідження та їх основні якісні і кількісні властивості. 

Наближення індикаторів до гранично допустимої норми (порогового значення) 

сигналізує про наближення критичного стану узгодження та реалізації  

інтересів сторін  ППП,  а їх перевищення – про перехід партнерства у зону 

Постановка мети і завдань системи моніторингу загроз 

Планування та організація спостереження 

Збір, групування й узагальнення інформації 

Ідентифікація загроз, аналіз, оцінювання і прогнозування 

параметрів, що відображають їх 

Інтерпретація результатів, підготовка рекомендацій для ухвалення 

управлінських рішень щодо захисту інтересів сторін ППП, 

складання паспортів загроз 

Контроль результатів дій і формування інформації для подальшого 

спостереження й використання 
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критичного рівня, конфлікту інтересів і втрату спроможності до динамічного 

розвитку. Порогові значення індикаторів мають визначатися з врахуванням 

особливостей окремих етапів і процедур здійснення ППП; 

– визначення періодичності проведення та контрольних періодів за 

відповідними показниками чи їх групами; 

– окреслення напрямів використання вихідної інформації в інтегрованій 

інформаційній системі забезпечення фінансово-економічної безпеки ППП, 

видів та форми представлення інформації, отриманої у процесі моніторингу 

загроз інтересам партнерів. 

Третій етап передбачає здійснення дій щодо збирання, групування й 

узагальнення інформації. 

На четвертому етапі, зміст якого складають процедури ідентифікації 

(розпізнаванні) загроз, аналізу, оцінювання і прогнозування, що відображають 

їх специфіку, загрози інтересам класифікуються за ознаками, які є спільними як 

для загроз інтересам публічного партнера, так і для загроз інтересам приватного 

партнера, а також за ознаками, які випливають із специфіки їх партнерської 

взаємодії. Правильно здійснена класифікація загроз має вказувати взаємну 

залежність загроз одна від одної, місце їх у загальній системі забезпечення 

економічної безпеки. Спільними класифікаційними ознаками загроз інтересам 

держави, регіону, підприємства є такі ознаки, як: місце виникнення (внутрішні і 

зовнішні загрози); тривалість дії (постійні і тимчасові – довгострокові, 

середньострокові, короткострокові загрози); можливість прогнозування 

(прогнозовані і непрогнозовані загрози); можливість здійснення (реальні й 

потенційні загрози; малоймовірні та високоймовірні загрози); ставлення до 

загроз (об’єктивні та суб’єктивні загрози). 

Аналіз загроз інтересам сторін ППП у загальному випадку передбачає 

виокремлення множини загроз та виявлення їх джерел, оцінювання ймовірності 

настання та прогнозування тенденцій їх розвитку, визначення рівня загрози та 

розміру можливих збитків від її реалізації, ранжування загроз та визначення їх 

взаємозв’язку тощо. У процесі аналізу загроз інтересам сторін ППП 
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здійснюється їх комплексне оцінювання, що передбачає всебічне відображення 

ознак за допомогою кількісних та якісних показників, поєднання кількісних та 

якісних методів оцінювання. За результатами аналітичної діяльності доцільно 

складати паспорти загроз інтересам сторін ППП, у яких мають бути відбиті: 

характеристика загрози, характеристика її можливого розвитку та опис 

можливих дій партнерів (у тому числі й спільних) щодо реагування на загрозу. 

На наступному, п’ятому етапі, проводиться інтерпретація результатів та 

готуються рекомендації для ухвалення управлінських рішень щодо захисту 

інтересів партнерів.  

Останній етап процесу моніторингу загроз інтересам сторін ППП полягає 

у здійсненні контролю результатів дій і формуванні інформації для подальшого 

спостереження й використання. 

Оскільки інтереси партнерів й умови їх реалізації є динамічними, тому 

множина контрольованих показників (індикаторів) з часом може 

розширюватися та оновлюватися за рахунок інших показників (індикаторів). Це 

вимагає постійного вдосконалення моніторингової системи. 

Інформація, що надходить від моніторингової системи, є основою для 

формування паспорту (матриці) загрози фінансово-економічним інтересам 

державного / приватного партнера – документа, який передбачає оцінку подій, 

явищ, процесів, інших чинників, що створюють небезпеку реалізації фінансово-

економічних інтересів партнерів, характеристику їх можливого розвитку 

(масштаб, тенденції зміни, можливі наслідки для фінансово-економічної 

безпеки ППП тощо), а також визначення основних організаційно-економічних 

та інших механізмів діяльності суб’єктів забезпечення фінансово-економічної 

безпеки ППП по реагуванню на загрози (моніторинг, превентивні дії, 

локалізація тощо). 

Структурно паспорт загрози фінансово-економічним інтересам 

державного / приватного партнера складається з таких елементів: 

1. Визначення поняття загрози фінансово-економічним інтересам сторін 

ППП та інших понять, які використовуються аналітиками. 
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2. Найменування загрози, яке має відображати її сутність з огляду на 

можливі явища, події, процеси тощо, що створюють небезпеку реалізації 

фінансово-економічних інтересів сторін ППП. 

3. Чинники (джерела) загрози. 

4. Об’єкт загрози. 

5. Клас та вид загрози. 

6. Опис масштабу, тенденції зміни та можливі наслідки загрози, що 

передбачає визначення та інтерпретацію динаміки її розвитку, ймовірності 

переростання із потенційної у реальну та інші характеристики. 

7. Заходи (практичні кроки) сторін ППП по реагуванню на загрозу. 

8. Ресурсне забезпечення заходів щодо виявлення, запобігання, 

прогнозування та нейтралізації загрози (її складових), визначаються також 

ресурси і засоби, що додатково можуть залучатися. 

9. Способи і методи реагування на загрозу, які визначають алгоритм та 

координацію дій сторін ППП. 

10. Інша важлива інформація. 

Забезпечення захисту фінансово-економічних інтересів сторін ППП 

потребує здійснення певних заходів економічного характеру, які розробляються 

на основі оцінок рівня фінансово-економічної безпеки ППП і стану захищеності 

інтересів партнерів за функціональними складовими фінансово-економічної 

безпеки державного партнера, фінансово-економічної безпеки приватного 

партнера та фінансово-економічної безпеки партнерських відносин. 

Метою реалізації заходів цієї групи є підвищення економічної 

ефективності за окремими найбільш важливими параметрами та 

функціональними складовими діяльності державного і приватних партнерів. 

Заходи економічного характеру, які застосовуються партнерами з метою 

захисту їхніх інтересів, відрізняються за масштабом і ступенем впливу, але для 

кожного із партнерів під час розробки таких заходів важливо визначати і 

враховувати так звані «точки посилення безпеки», які вважаються найменш 

забезпеченими елементами. Також, відзначимо, що ці «точки посилення 
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безпеки» визначатимубть й рівень безпеки ППП взагалі. Тобто, найслабший 

елемент системи  може значно вплинути на стан безпеки. На думку [281, с. 232] 

такими є так звані місця «надриву», тобто можливі ситуації при яких 

відбуваються різноманітні втрати або ж загалом ліквідація ППП. Ефективна 

реалізація економічних заходів забезпечення захисту фінансово-економічних 

інтересів, що реалізуються партнерами, в остаточному підсумку позитивно 

впливає на рівень фінансово-економічної безпеки ППП. 

Зазначимо, що на сьогодні теорією і практикою забезпечення фінансово-

економічної безпеки підприємства розроблено велику кількість розгорнутих 

переліків економічних заходів захисту інтересів підприємства, наприклад, у 

працях. Ґрунтуючись існуючих дослідженнях у цій сфері та враховуючи 

рекомендації вчених й експертів міжнародних організацій щодо практичного 

застосування ППП [59; 42; 4; 327; 333; 113; 326; 217; 336; 79] визначено 

економічні заходи прямого впливу на параметри діяльності приватного 

партнера з метою забезпечення захисту його фінансово-економічних інтересів, 

які (заходи) розподілено на дві групи: 

1) заходи, що здійснюються безпосередньо приватним партнером, 

зокрема:  

– впровадження сучасних технологій;  

– удосконалення існуючих способів виробництва;  

– оптимізація структури активів;  

– вибір ефективних методів амортизації активів;  

– економія ресурсів;  

– оптимізація прямих та непрямих витрат діяльності;  

– зміна постачальників;  

– оптимізація джерел фінансування діяльності та розвитку підприємства;  

– оптимізація структури капіталу;  

– емісія акцій підприємства;  

– залучення позикового капіталу;  
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– мінімізація середньозваженої вартості капіталу;  

– використання факторингу та лізингу;  

– покращення фінансової дисципліни;  

– удосконалення системи взаєморозрахунків;  

– впровадження сучасних технологій збирання платежів;  

– реструктуризація заборгованості;  

– покращання стимулювання праці;  

– страхування ризиків, формування необхідних/достатніх резервів тощо; 

2) заходи, що здійснюються державним партнером, зокрема:  

– встановлення економічно обґрунтованих цін і тарифів у сфері 

здійснення даного ППП;  

– надання приватному партнеру прямої бюджетної підтримки (часткове 

фінансування заходів проекту, погашення відсотків за кредитами тощо);  

– запровадження для приватного партнера податкових канікул (відмова 

від / зменшення податків та зборів на час реалізації проекту);  

– надання державних і місцевих гарантій за запозиченнями приватного 

партнера та гарантій відшкодування збитків приватному партнеру внаслідок 

невідповідності попиту запланованим показникам, невиконання державним 

партнером зобов’язань за угодою, неадекватного тарифного регулювання тощо;  

– гарантування державного замовлення на певні товари /послуги;  

– гарантування державним партнером проектних ризиків у разі змін 

більших, ніж очікувані в інфляції, обмінному курсі, відсоткових ставок за 

кредитами, цін на енергоресурси;  

– надання пільгових кредитів;  

– запровадження моніторингу фінансової стійкості проекту ППП на стадії 

його реалізації, у тому числі моніторинг стану фінансового управління 

платежами, прийнятими зобов’язаннями, потенційними майбутніми 

зобов’язаннями та достатністю проектного фінансування та ін.  

Для підвищення рівня фінансово-економічної безпеки державного 

партнера можуть бути застосовані заходи прямого впливу на макроекономічні 
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параметри, зміни яких, у свою чергу, вплинуть на параметри діяльності 

приватного партнера. Таким чином, при обґрунтуванні економічних заходів 

захисту фінансово-економічних інтересів державного партнера має 

враховуватися наслідки їх непрямого впливу на параметри діяльності 

приватного партнера. Зокрема, йдеться про такі заходи: 

1) посилення бюджетної дисципліни та ефективності витрачання 

бюджетних коштів за рахунок:  

– вдосконалення процедури прийняття бюджетних рішень,  

– зміцнення контролю за бюджетними операціями уряду з боку 

парламенту і громадянського суспільства,  

– посилення контролю за рухом коштів та управління їх залишками на 

рахунках розпорядників бюджетних коштів,  

– підвищення рівня прозорості та підзвітності в управлінні державними 

фінансами,  

– посилення контролю за виконанням фіскальних правил (рівень 

бюджетного дефіциту, боргу держави, загального обсягу бюджетних доходів і 

видатків),  

– запровадження результативних способів середньострокового 

бюджетного планування (середньострокові плани з урахуванням впливів 

економічних циклів),  

– реалізації проектів міжнародної технічної допомоги з імплементації 

найкращих практик для налагодження роботи підрозділів внутрішнього аудиту 

державних органів та установ тощо; 

2) регулювання державних запозичень, зокрема: 

– зменшення обсягу державного боргу та гарантованого державою боргу;  

– зниження рівня боргової залежності держави від зовнішніх кредиторів; 

3) подолання деструктивних процесів у грошово-кредитній сфері, 

зокрема:  

– збільшення грошової маси щодо ВВП;  

– збільшення частки кредитів, наданих нефінансовим корпораціям;  
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– зниження рівня процентних ставок по кредитам;  

– збільшення частки довгострокових кредитів;  

– зменшення розриву рівнів процентних ставок по депозитам і кредитам;  

– забезпечення стабільності курсу національної валюти;  

– недопущення негативних впливів бюджетної політики на темпи 

інфляції, рівень процентних ставок, курс національної валюти;  

– зміцнення довіри до банків тощо; 

4) стимулювання інвестиційно-інноваційних процесів шляхом:  

– формування інвестиційної політики на принципах поєднання інвестицій 

з інноваціями;  

– впровадження транспарентної та надійної системи планування 

державних інвестицій;  

– створення умов для максимального залучення в національну економіку 

коштів, що приховані від оподаткування та виведені за кордон;  

– направлення бюджетних інвестицій тільки у пріоритетні сектори 

економіки;  

– надання компенсації інвестору / кредитору у випадку припинення дії 

ППП;  

– збільшення частки інвестицій у основний капітал у ВВП за рахунок 

перенаправлення бюджетних коштів зі сфери споживання на фінансування 

інфраструктури;  

– посилення відповідальності розпорядників коштів за ефективність 

використання бюджетних інвестицій;  

– підвищення рівня внутрішньої складової інвестування;  

– захист капіталовкладень та інтелектуальної власності;  

– сприяння оновленню основних фондів через вдосконалення 

амортизаційної політики;  

– розвиток лізингу;  

– стимулювання довгострокового банківського кредитування тощо;  
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– забезпечення імпорту таких передових технологій та продукції, які 

сприятимуть модернізації національної економіки та ін.; 

5) формування умов підвищення рівня ділової активності суб’єктів 

господарювання, зокрема:  

– усунення бюрократичних, організаційних та нормативних перешкод для 

ведення бізнесу;  

– впровадження прозорої інформаційно-комунікативної системи обміну 

інформацією між урядовими установами та приватним сектором, що 

вдосконалить взаємодію уряду та бізнесу;  

– забезпечення єдиних правил доступу до ресурсів і ринків;  

– підвищення дієвості заходів щодо детінізації економіки (вдосконалення 

механізму визначення митної вартості товарів, активна участь країни у 

міжнародній системі протидії легалізації доходів, отриманих злочинним 

шляхом, контроль відповідності витрат фізичних осіб розмірам їхніх офіційних 

доходів тощо);  

– впровадження реально діючої системи жорсткої і невідворотної 

відповідальності за корупційні діяння та ін.; 

6) здійснення державної політики щодо протидії розшаруванню 

населення за рівнем доходів та забезпечення умов для створення потужного 

середнього класу, зокрема через забезпечення сталого зростання реальної 

заробітної плати, вдосконалення системи оподаткування доходів і майна 

фізичних осіб (перегляд підходів до диференціації ставок оподаткування, 

визначення бази оподаткування тощо), удосконалення системи державної 

допомоги сім’ям, які мають дітей та ін.; 

7) зменшення залежності національної економіки від імпорту стратегічної 

сировини та палива, здійснення диверсифікації джерел надходження 

енергоносіїв, реалізація політики енергозбереження тощо. 

Для забезпечення фінансово-економічної безпеки ППП важливим є 

здійснення партнерами спільних заходів, зокрема:  

– збалансування та синхронізація грошових потоків,  
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– забезпечення транспарентного розподілу доходів від реалізації проекту 

ППП,  

– оптимізація програми інвестування,  

– взаємний розподіл ризиків проекту ППП,  

– посилення комплаєнсу щодо законодавства, яке регулює діяльність 

ППП,  

– управління конфліктами інтересів,  

– забезпечення доброчесності партнерів у відносинах із стейкхолдерами 

проекту ППП тощо. 

Перелік зазначених вище економічних заходів забезпечення захисту 

фінансово-економічних інтересів сторін ППП не є остаточним і незмінним. 

Навпаки, він потребує розширення і доповнення у міру виникнення нових 

загроз реалізації інтересів партнерів.  

Для конкретного ППП організаційні форми та фінансово-економічні 

можливості забезпечення захисту інтересів партнерів є індивідуальними, що 

зумовлено масштабністю і типом ППП, особливостями виробничої діяльності, 

фінансово-економічним станом партнерів, їх поглядами на необхідність та 

принципи побудови системи забезпечення фінансово-економічної безпеки 

тощо. Крім того, сторони ППП належать до різних рівнів ієрархії управління 

економікою, що впливає на формат їхньої взаємодії та організаційної підтримки 

фінансово-економічної безпеки ППП. Отже, реалізація стратегії захисту 

фінансово-економічних інтересів сторін окремого ППП потребує розробки 

відповідного організаційно-економічного механізму, який має розглядатися як 

відкрита динамічна система, елементний склад якої потребує періодичного 

перегляду і вдосконалення відповідно до змін у середовищі функціонування 

ППП та стратегічного бачення майбутніх проблем реалізації фінансово-

економічних інтересів сторін ППП, викликаних такими змінами.  

 

 



344 

 

5.3 Оцінка ефективності реалізації стратегії захисту інтересів сторін 

ППП 

 

Оцінювання розробленої стратегії захисту фінансово-економічних 

інтересів сторін ППП є заключним етапом стратегічного планування і триває на 

всіх етапах реалізації стратегії. Оцінювання стратегії являє собою аналітичний 

процес, який здійснюється за двома напрямками:  

1) оцінка розроблених конкретних стратегічних альтернатив за критеріями 

узгодженості із середовищем, наукової обґрунтованості, узгодженості по рівням 

ієрархії, структурної відповідності, прийнятності для партнерів та інших 

стейкхолдерів проекту ППП, практичної реалізованості, економічної 

ефективності реалізації;  

2) порівняння результатів реалізації стратегії з фактичним рівнем 

досягнення цілей за допомогою методу відстаней. 

Оцінювання стратегії захисту фінансово-економічних інтересів 

державного партнера проводиться фахівцями державного партнера, яким є 

галузеве міністерство або інший орган чи юридична особа, уповноважена 

здійснювати проекти ППП, та органу, відповідального за розробку і реалізацію 

політики у сфері ППП. До оцінювання розробленої стратегії державного 

партнера також можуть залучатися експерти незалежних організацій, створених 

для підтримки розвитку ППП, консалтингових компаній і громадянських 

об’єднань, що представляють інтереси стейкхолдерів проекту ППП, члени 

робочої групи з питань ФЕБ ППП, науковці та інші зацікавлені особи. 

Оцінювання стратегії захисту фінансово-економічних інтересів приватного 

партнерами проводиться як його фахівцями та членами робочої групи з питань 

ФЕБ ППП, так і залученими експертами.  

Розглянемо зміст оцінювання стратегій захисту фінансово-економічних 

інтересів сторін ППП за першим напрямом, яке проводиться на заключному 

етапі процесу формування партнерами стратегій на стадії вибору стратегії, під 

час реалізації стратегії у разі потреби їх коригування, а також при оцінюванні 

результатів її реалізації. Таке оцінювання дозволяє визначити якість 
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розроблених стратегічних альтернатив (варіантів стратегії) та зробити висновок 

щодо подальших дій: переробити, доробити чи впровадити. 

Оцінювання проводиться шляхом експертизи, для якої можуть бути 

використані метод бального оцінювання, послідовність і зміст етапів якого 

розглянуто автором у попередніх розділах дисертації, або метод «Дельфі», що 

припускає повторення декількох кроків проведення опитування. Вибір методу 

експертного оцінювання здійснюється з урахуванням витрат часу та фінансових 

витрат, пов’язаних з його використанням.  

Якість розробленої стратегії захисту фінансово-економічних інтересів 

сторін ППП пропонується оцінювати за сьома критеріями: 

Розглянемо критерії, за якими проводиться оцінювання якості розробленої 

стратегії захисту фінансово-економічних інтересів партнера. 

1. Узгодженість з умовами середовища функціонування ППП. Розроблена 

стратегія має відповідати зовнішньому середовищу функціонування ППП та 

критичним змінам, що відбуваються у ньому. У процесі оцінювання 

визначається, наскільки розроблена стратегія адресована проблемам, які 

визначено у стратегічному аналізі, у якій мірі враховані можливості і загрози, 

які продукуються зовнішнім середовищем, відповідність загальним цілям 

партнера. 

2. Наукова обґрунтованість. Стратегія має ґрунтуватися на аналізі 

статистичних даних та оцінках, які отримуються за допомого сучасних методів 

дослідження явищ і процесів у системі ФЕБ, містити обґрунтовані та чітко 

сформульовані пріоритети, завдання та прогнозні результати діяльності щодо 

забезпечення захисту фінансово-економічних інтересів сторін ППП.   

3. Узгодженість за рівнями ієрархії. Стратегія захисту фінансово-

економічних інтересів сторіни ППП визначається метою верхнього рівня, тому 

вона має містити узгоджені з верхнім рівнем цілі, пріоритети та завдання. 

Оскільки до теперішнього часу Стратегія економічної безпеки України та 

Стратегія розвитку ППП в Україні не затверджені, тому стратегії захисту 

фінансово-економічних інтересів сторін ППП мають бути узгодженими з цілями, 
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пріоритетами і завданнями Стратегії національної безпеки України [234], 

стратегії розвитку галузі, у якій здійснюється ППП, та стратегії розвитку 

підприємства (останнє стосується стратегії захисту фінансово-економічних 

інтересів приватного партнера).  

4. Прийнятність для партнерів та інших стейкхолдерів проекту ППП. 

Відповідно до своєї сутності ППП здійснюється з урахуванням інтересів усіх 

зацікавлених осіб. Тому при оцінюванні розробленої стратегії захисту 

фінансово-економічних інтересів партнера визначитися наскільки вона 

узгоджена за цілями, завданнями і пріоритетами стратегій інших сторін ППП. 

Така узгодженість дозволяє уникнути конфлікту інтересів і створює основу 

комплементарної взаємодії партнерів у забезпечення ФЕБ ППП. Крім того, 

стратегія має відповідати очікуванням конкретних груп впливу, зокрема 

визначається відповідність інтересам місцевої громади, фінансових донорів та 

інших стейкхолдерів проекту, вплив на функції і дії різних підрозділів 

партнера. 

5. Структурна відповідність. Стратегії мають визначати певний порядок 

досягнення цілей захисту інтересів сторін ППП, що передбачає наявність таких 

структурних частин стратегії, як: загальні положення, що включають оцінку 

стану забезпечення ФЕБ ППП, визначення проблем, які потребують розв’язання, 

зв'язок стратегії із стратегічними цілями і завданнями розвитку сторони ППП, 

що розробляє стратегію; мета стратегії; перелік актуальних загроз реалізації 

фінансово-економічних інтересів сторони ППП, що розробляє стратегію, на 

запобігання і мінімізацію яких спрямована дана стратегія; пріоритетні напрями 

та завдання реалізації стратегії; показники результату; перелік основних ризиків 

реалізації стратегії. Структурування стратегій захисту фінансово-економічних 

інтересів сторін ППП за єдиною основою забезпечує узгодженість дій партнерів 

(координацію) щодо досягнення загальної мети – забезпечити ФЕБ ППП. 

6. Практична реалізованість. Стратегія має спиратися на доступні ресурси і 

вирішувати проблеми, а не створювати проблеми у майбутньому. У процесі її 

оцінювання визначаються можливості практичної реалізації стратегії за рахунок 
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наявних у розпорядженні технологічних, трудових і фінансових ресурсів і 

можливості залучення ресурсів із додаткових джерел, наявність конкретних 

заходів реалізації стратегії, міра ризику неповного виконання стратегії.  

7. Економічна ефективність реалізації стратегії. На відміну від інших 

напрямів менеджменту, при оцінюванні ефективності управління безпекою не 

завжди можна точно підрахувати забезпечений економічний ефект. Зокрема, 

важко визначити можливі втрати від своєчасно усунених загроз [14, с. 224]. 

Оцінювання ефективності реалізації стратегії захисту фінансово-економічних 

інтересів сторін ППП пропонується здійснювати на основі інтегрального 

показника ФЕБ партнера шляхом порівняння його фактичного значення 

(останнього року спостереження) зі значенням, яке прогнозується за умови 

застосування передбачених стратегією захисних механізмів. 

Оцінювання якості стратегії захисту фінансово-економічних інтересів 

сторін ППП відповідно до зазначених критеріїв проводиться за шкалою: 

1 бал – не відповідає; 

2 бали – можливо не відповідає; 

3 бали – відповідає. 

Для висновків проведеного оцінювання використовується шкала, 

розроблена відповідно до закону Фібоначчі, згідно з яким зміни відбуваються на 

рівні 38,2% та 61,8% [67, с. 283]. Розроблену шкалу для трьохбального 

оцінювання наведено у таблиці 5.2. 

 

Таблиця 5.2 

Якість розробленої стратегії захисту фінансово-економічних інтересів сторін 

ППП 

Інтервал оцінок 1,0-1,77 1,78-2,23 2,24-5,0 

Загальний висновок Переробити Доробити Впровадити 

Розраховано автором 

 

На заключному етапі процесу стратегічного управління ФЕБ ППП 

оцінювання економічної ефективності реалізації стратегії захисту інтересів 
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сторін ППП пропонується здійснювати методом відстаней суть якого полягає в 

оцінці результатів діяльності порівняно з еталоном. У даному випадку еталонне 

значення – параметри обраного сценарію забезпечення ФЕБ. Визначення ступеня 

близькості фактичних значень інтегральних показників ФЕБ ППП до параметрів 

обраного сценарію забезпечення ФЕБ ППП здійснюється за формулою 

евклідової відстані: 
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, 1,j m                                             (5.2) 

 

де Ii,m+1 – значення інтегрального показника в обраному сценарії 

забезпечення ФЕБ ППП; 

Ii,j  – фактичне значення інтегрального показника ФЕБ ППП. 

Ступінь близькості фактичних значень комплексних показників ФЕБ ППП 

до параметрів обраного сценарію забезпечення ФЕБ ППП визначається за 

формулою зваженої евклідової відстані: 
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де aj – коефіцієнт вагомості комплексного показника складової ФЕБ 

партнерів та відносин між ними. 

 

Інтерпретація результативності стратегії захисту фінансово-економічних 

інтересів сторін ППП здійснюється за шкалою Харрінгтона (таблиця 5.3). 

 

Таблиця 5.3 

Результативність реалізації стратегії захисту інтересів сторін ППП 

Діапазон оцінок 0,0-0,2 0,2-0,37 0,37-0,63 0,63-0,8 0,8-1,0 

Інтерпретація рівнів 

результативності 

Дуже низька Низька Середня Висока Дуже висока 

Побудовано автором за [160] 
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Проведемо оцінку розроблених стратегій захисту інтересів сторін ППП на 

прикладі ППП «Держава – ПАТ «ШРБУ № 33»». 

 

Стратегія захисту фінансово-економічних інтересів державного партнера у 

ППП між державою та ПАТ «ШРБУ № 33» 

 

1. Загальні положення 

Станом на початок 2018 р. мережа автомобільних доріг України має 

довжину 163,1 тис. км, у тому числі доріг із твердим покриттям - 159,6 тис. км., 

але транспортно-експлуатаційні характеристики доріг не відповідають 

сучасним європейським стандартам, необхідність застосування яких 

актуалізувалась європейським вектором розвитку держави. Наразі майже 90% 

автомобільних доріг загального користування не ремонтували понад 30 років 

через хронічне недофінансування потреб дорожнього господарства України. 

Для досягнення мети приведення вітчизняних доріг до загальноєвропейських 

стандартів украй важливо залучити інвестиції приватного сектора на засадах 

ППП. Забезпечення успішності таких проектів в сучасних складних умовах 

господарювання, що характеризується посиленням викликів і загроз реалізації 

інтересів сторін ППП, зумовлює необхідність створення ефективно діючої 

системи фінансово-економічної безпеки ППП. 

За проведеними розрахунками станом на 2017 рік рівень фінансово-

економічної безпеки ППП «Держава – ПАТ «ШРБУ № 33»» характеризується 

як передкризовий, що зумовлено передкризовим станом фінансово-економічної 

безпеки державного партнера та партнерських відносин. Отже, захист 

фінансово-економічних інтересів державного партнера у сфері ППП набуває 

великої значущості. 

Однією з головних проблем є неефективне застосування відповідних 

заходів, що повинні бути спрямовані на нейтралізацію чи мінімізацію впливу 

того чи іншого чинника. В той же час нівелювання загроз реалізації фінансово-

економічних інтересів держави у взаємодії з ПАТ «ШРБУ № 33» на засадах 

ППП. 
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Ця Стратегія спрямована на реалізацію до 2020 року визначених нею 

пріоритетів політики забезпечення захисту фінансово-економічних інтересів 

державного партнера у ППП з ПАТ «ШРБУ 33», а також пріоритетів державної 

політики національної безпеки, закріплених у Стратегії національної безпеки 

України, схваленій Указом Президента України від 26 травня 2015 року 

№ 287/2015, стратегічних напрямків та стратегічних цілей розвитку транспорту 

та його інфраструктури, визначених у Національній транспортній стратегії 

України на період до 2030 року, затвердженій Розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 30.05.2018 р. № 430-р., і реформ, передбачених Угодою 

про асоціацію між Україною та ЄС, ратифікованою Законом України від 

16 вересня 2015 року № 1678-VII, і Стратегією сталого розвитку «Україна – 

2020», схваленою Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5.  

Стратегію розроблено відповідно до таких сценаріїв забезпечення ФЕБ:  

комбінованого сценарію забезпечення ФЕБ державного партнера, який 

передбачає одночасне використання різних інструментів забезпечення безпеки 

у фінансовій, виробничій та інвестиційно-інноваційній сферах з метою 

приведення параметрів, що їх характеризують до значень (0,6). Його реалізація 

призведе до зростання інтегрального показника ФЕБ державного партнера на 

13% до значення 0,6, що відповідає задовільному рівню ФЕБ; 

комбінованого сценарію забезпечення ФЕБ партнерських відносин, який 

передбачає одночасне використання інструментів забезпечення безпеки у всіх 

сферах ФЕБ партнерських відносин з метою приведення параметрів 

розпорядження державним партнером публічними фінансами та поведінка 

державного партнера при виконанні владних повноважень до значення (0,6) й 

параметрів надійність приватного партнера щодо виконання фінансових 

зобов’язань та здатність приватного партнера відповідати нормам і правилам до 

значення (0,8). 

2. Мета стратегії 

Метою цієї Стратегії є забезпечення захисту фінансово-економічних 

інтересів державного партнера у ППП з ПАТ «ШРБУ № 33», реалізація яких 
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створить підґрунтя і стимули для інклюзивного соціально-економічного 

розвитку України та прискорення процесів євроінтеграції. 

3. Актуальні загрози реалізації фінансово-економічних інтересів державного 

партнера у ППП з приватним партнером ПАТ «ШРБУ № 33» 

Фінансово-економічні інтереси державного партнера у ППП з 

ПАТ «ШРБУ № 33» полягають у залученні інвестицій приватного партнера у 

модернізацію автомобільних доріг загального користування відповідно до 

загальноєвропейських стандартів, підвищенні ефективності використання 

бюджетних коштів, переданні на управління приватному партнеру частини 

ризиків проекту та створенні підґрунтя формування конкурентного ринку 

дорожніх робіт в Україні. 

Реалізації цих інтересів перешкоджають такі актуальні загрози: 

1. низький рівень інноваційно-інвестиційної активності у дорожньому 

господарстві України;  

2. низька інвестиційна привабливість об’єктів дорожньо-транспортної 

інфраструктури; 

3. слабкість банківської системи, низький рівень інвестиційної 

складової банківського кредитування, високі відсоткові ставки по кредитам; 

4. спад виробництва й економічної активності населення, втрата 

зовнішніх ринків та зменшення місткості внутрішнього ринку країни; 

5. недосконалість та нестабільність правового регулювання, що 

застосовується до автомобільних доріг і регламентує діяльність суб’єктів 

господарювання; 

6. криміналізація економіки і зростання її тіньового сектору; 

7. застосування у дорожньому господарстві застарілих та екологічно 

небезпечних технологій; 

8. нестабільне постачання паливно-енергетичних ресурсів, різке 

зростання цін на них; 

9. істотні коливання обмінного курсу національної валюти; 
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10. недосконалість бюджетної системи та міжбюджетного 

регулювання, низький рівень бюджетної дисципліни, зростання державних 

витрат, дефіцит бюджету; 

11. критичний рівень державного та гарантованого державою боргу; 

12. неефективність податкової системи та системи справляння плати за 

проїзд автотранспортних засобів; 

13. низький рівень забезпечення приватним партнером збереження 

матеріальних цінностей і грошових коштів;  

14. нерозвиненість небанківського фінансового ринку; 

15. відсутність у приватного партнера досвіду та фахівців із розробки 

тендерної документації й управління проектами ППП; 

16. відсутність дієвого механізму розв’язання конфліктів інтересів 

державного і приватного партнерів;  

17. погіршення достовірності та втрата доступу до інформації, низький 

рівень організації приватним партнером роботи щодо збереження 

конфіденційної інформації; 

18. поширення будь-якої інформації, що може негативно вплинути на 

суспільну думку щодо проекту ППП; 

19. корупція у державно-управлінській сфері; 

20. порушення тендерних процедур відбору приватного партнера; 

21. неправомірні дії конкурентів приватного партнера, кримінальних 

структур і працівників правоохоронних, наслідком яких є різного роду 

затримки у виконанні проектних робіт та реалізації проекту. 

4. Пріоритетні напрями та завдання стратегії 

Для досягнення мети цієї Стратегії необхідно виконати завдання за 

такими пріоритетними напрямами: 

4.1 Створення ефективної системи фінансово-економічної безпеки ППП, 

яка має забезпечити адекватне і гнучке реагування на загрози, раціонально 

використовуючи можливості й ресурси державного й приватного партнерів. 

Основними завданнями у цій сфері є: 
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розробка основних засад державної політики у сфері фінансово-

економічної безпеки ППП, їх узгодження із цільовими орієнтирами Стратегії 

сталого розвитку «Україна – 2020» та концепціями (програмами) реформування 

та розвитку ППП, дорожнього господарства і системи державного управління в 

Україні; 

формування у структурі управління державного партнера матричної 

організаційної структури управління фінансово-економічною безпекою, 

забезпечення ефективної координації діяльності структурних підрозділів та 

спеціалістів, залучених до її складу;  

забезпечення швидкого і ефективного обміну інформацією з приватним 

партнером про фінансово-економічний стан та діяльність у сфері ППП; 

створення спільно з приватним партнером координаційного механізму 

забезпечення захисту фінансово-економічних інтересів сторін ППП, що 

ґрунтується на взаємній довірі та включає систему моніторингу загроз 

реалізації інтересів сторін ППП, механізми розв’язання конфліктів, робочу 

групу з питань фінансово-економічної безпеки ППП, спільні заходи щодо 

захисту фінансово-економічних інтересів;  

спрямування двосторонньої та багатосторонньої співпраці із 

стейкхолдерами проекту ППП на забезпечення фінансово-економічної безпеки 

ППП. 

4.2 Формування сприятливого інвестиційного клімату та умов 

прискореного інноваційного розвитку дорожнього господарства України. 

Основними завданнями у цій сфері є:  

визначення чітких середньострокових макроекономічних цільових 

показників розвитку ППП у дорожньому господарстві України, забезпечення 

макроекономічної стабільності; 

впровадження транспарентної та надійної системи планування державних 

інвестицій у дорожньо-транспортну інфраструктуру; 

комплексне вдосконалення законодавства з питань здійснення ППП щодо 

об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури; 
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сприяння проведенню політики стимулювання фінансового сектору до 

спрямування коштів на реалізацію на засадах ППП проектів модернізації 

дорожньо-транспортної інфраструктури, покращення умов кредитування; 

використання державних гарантій інвесторам та кредиторам для 

підтримки реалізації проектів ППП у дорожньо-транспортній інфраструктурі; 

підтримка перспективних, практично спрямованих наукових досліджень у 

сфері виконання дорожніх робіт. 

4.3 Дотримання бюджетно-податкової дисципліни в довгостроковій 

перспективі, підвищення рівня прозорості та підзвітності в управлінні фінансами 

державного партнера. Основними завданнями у цій сфері є: 

забезпечення дотримання індикативних прогнозних показників зведеного 

бюджету щодо фінансування потреб дорожнього господарства на 

середньострокову перспективу; 

посилення контролю за цільовим і ефективним використанням 

бюджетних коштів, міжнародної економічної допомоги та ресурсів 

міжнародних фінансових організацій, що спрямовуються на розбудову 

дорожньо-транспортної інфраструктури;  

підвищення якості та ефективності адміністрування податків і зборів, які 

спрямовуються до Державного дорожнього фонду, а також рівня дотримання 

вимог податкового законодавства; 

утримання на економічно безпечному рівні державного боргу та 

гарантованого державою боргу за угодами, укладеними щодо об’єктів 

дорожньо-транспортної інфраструктури, забезпечення прозорого й ефективного 

управління державним богом у середньо- та довгостроковій перспективі; 

посилення контролю за рухом коштів та підвищення ефективності 

управління їх залишками на рахунках державного партнера; 

підвищення рівня підзвітності та відповідальності приватного партнера за 

використання бюджетних коштів. 

4.4 Забезпечення нової якості державного управління ремонтно-

будівельними роботами. Основними завданнями у цій сфері є: 
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подальше проведення реформи дорожнього господарства України за 

напрямами децентралізації системи державного управління автомобільних 

доріг загального користування, розділення критичних повноважень 

(відокремлення функції замовника робіт від виконавця та контролера), 

демонополізації і дерегуляції ринку дорожніх робіт; 

усунення бюрократичних, організаційних та нормативних перешкод для 

здійснення ППП щодо об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури; 

формування конкурентного ринку ППП у дорожньо-транспортній 

інфраструктурі; 

підвищення рівня управлінської підзвітності та ефективності 

внутрішнього контролю та аудиту діяльності державного партнера, 

упровадження електронного урядування; 

забезпечення підвищення фахового рівня персоналу, залученого до 

реалізації проектів ППП, ефективну його мотивацію до належного виконання 

завдань; 

посилення комплаєнсу щодо законодавства у сфері корупції, обмеження 

контрольно-регуляторних функцій державного партнера, забезпечення 

невідворотності покарання за корупційні правопорушення.  

5. Показники результату 

Очікуваними результатами реалізації цієї Стратегії є: 

запровадження координаційного механізму взаємодії державного 

партнера і ПАТ «ШРБУ № 33» щодо забезпечення фінансово-економічної 

безпеки ППП; 

ефективне застосування механізмів, спрямованих на нейтралізацію, 

мінімізацію впливу та усунення загроз реалізації фінансово-економічних 

інтересів сторін ППП, що підтверджується підвищенням рівня фінансово-

економічної безпеки ППП «Держава – ПАТ «ШРБУ № 33»» з передкризового 

до задовільного рівня.  

6. Ризики реалізації стратегії 

Ризиками, що можуть перешкодити виконанню завдань, є: 
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нестабільна макроекономічна ситуація; 

часте внесення змін до законодавства у сфері виконання дорожніх робіт; 

відсутність консенсусу щодо утворення робочої групи питань фінансово-

економічної безпеки ППП; 

обмеженість кадрового потенціалу та недостатня аналітична 

спроможність; 

неможливість здійснення модернізації ІТ-систем; 

опортуністична поведінка приватного партнера щодо реалізації 

комплементарних захисних механізмів. 

 

Стратегія захисту фінансово-економічних інтересів приватного партнера у 

ППП між державою та ПАТ «ШРБУ № 33» 

 

1. Загальні положення 

Харківська область має одну із найбільших мереж автомобільних доріг 

загального користування, протяжність якої становить 9672,8 км. Більшість 

доріг перебуває у критичному стані, що свідчить про значний потенціал ринку 

дорожніх робіт у Харківській області. Ініційована в Україні реформа 

дорожнього господарства відкрила нові можливості для зміцнення позиції ПАТ 

«ШРБУ № 33» на цьому ринку шляхом укладання угод ППП. З огляду на 

нестабільну макроекономічну ситуацію в країні ПАТ «ШРБУ № 33» може 

використати ці можливості за умови забезпечення адекватного захисту своїх 

фінансово-економічних інтересів.  

За проведеними розрахунками станом на 2017 рік ПАТ «ШРБУ № 33» 

має нормальний рівень фінансово-економічної безпеки, але фінансово-

економічна безпека державного партнера і партнерських відносин знаходяться 

на низькому (передкризовому) рівні. За таких умов зростає значимість питання 

захисту фінансово-економічних інтересів ПАТ «ШРБУ № 33» щодо ППП. 

Однією з головних проблем є неефективне застосування відповідних 

заходів, що повинні бути спрямовані на нейтралізацію чи мінімізацію впливу 
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того чи іншого чинника. В той же час нівелювання загроз реалізації фінансово-

економічних інтересів держави у взаємодії з ПАТ «ШРБУ № 33» на засадах 

ППП. 

Ця Стратегія спрямована на реалізацію до 2020 року визначених нею 

пріоритетів політики забезпечення захисту фінансово-економічних інтересів 

ПАТ «ШРБУ № 33», як учасника ППП, та стратегічних напрямів розвитку 

підприємства, закріплених у Стратегії розвитку ПАТ «ШРБУ № 33», що 

відповідають основним засадам державної політики національної безпеки, 

визначених у Стратегії національної безпеки України, схваленій Указом 

Президента України від 26 травня 2015 року № 287/2015, стратегічним 

напрямам та стратегічним цілям розвитку транспорту та його інфраструктури, 

визначених у Національній транспортній стратегії України на період до 2030 

року, затвердженій Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

30.05.2018 р. № 430-р., і реформ, передбачених Угодою про асоціацію між 

Україною та ЄС, ратифікованою Законом України від 16 вересня 2015 року № 

1678-VII, і Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020», схваленою Указом 

Президента України від 12 січня 2015 року № 5.  

Стратегію розроблено відповідно до таких сценаріїв забезпечення ФЕБ:  

помірного варіанту сценарію забезпечення ФЕБ ПАТ «ШРБУ № 33», 

який передбачає одночасне використання різних інструментів забезпечення 

безпеки у всіх сферах ФЕБ з метою приведення їх до кращих рівнів, які 

спостерігалися у ретроспективному періоді. Його реалізація призведе до 

зростання інтегрального показника ФЕБ приватного партнера на 5,7% до 

значення 0,946, що відповідає нормальному рівню ФЕБ; 

комбінованого сценарію забезпечення ФЕБ партнерських відносин, який 

передбачає одночасне використання інструментів забезпечення безпеки у всіх 

сферах ФЕБ партнерських відносин з метою приведення параметрів 

розпорядження державним партнером публічними фінансами та поведінка 

державного партнера при виконанні владних повноважень до значення (0,6) й 

параметрів надійність приватного партнера щодо виконання фінансових 
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зобов’язань та здатність приватного партнера відповідати нормам і правилам до 

значення (0,8). 

2. Мета стратегії 

Метою цієї Стратегії є забезпечення захисту фінансово-економічних 

інтересів ПАТ «ШРБУ № 33» щодо ППП, реалізація яких сприятиме розвитку 

підприємства за рахунок розширення діяльності на ринку дорожніх робіт на 

засадах ППП. 

3. Актуальні загрози реалізації фінансово-економічних інтересів  

ПАТ «ШРБУ № 33» у ППП  

Фінансово-економічні інтереси ПАТ «ШРБУ № 33» у ППП полягають у 

збільшенні частки на ринку дорожніх робіт, зростанні обсягів та диверсифікації 

джерел фінансування виробничої діяльності, підвищенні ефективності 

інноваційно-інвестиційної діяльності, ефективному розподілі з державним 

партнером ризиків реалізації проекту ППП. 

Реалізації цих інтересів перешкоджають такі актуальні загрози: 

1. неефективність державного регулювання діяльності транспорту; 

2. бюрократія державних органів, відповідальних за реалізацію 

політики у сфері ППП, наслідком якої є збільшення часу на отримання дозволів 

/ ліцензій / приписів та інші затримки виконання проектних робіт; 

3. порушення конкурентних засад на ринку ППП та застосування 

неадекватних критеріїв відбору приватного партнера; 

4. недосконалість та нестабільність правового регулювання, що 

застосовується до автомобільних доріг і регламентує діяльність суб’єктів 

господарювання; 

5. нерозвиненість виробничої, фінансової та інформаційної 

інфраструктури; 

6. погіршення фінансового стану підприємства внаслідок 

неритмічного фінансування дорожніх робіт за рахунок бюджетних коштів; 

7. зношеність основних фондів; 

8. застосування застарілих та екологічно небезпечних технологій; 
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9. низька якість матеріально-технічних ресурсів, неритмічність 

їхнього постачання; 

10. низький рівень бюджетної дисципліни, що може призвести до 

затримки фінансування дорожніх робіт; 

11. слабкість банківської системи, надмірно високі відсоткові ставки по 

кредитам; 

12. нерозвиненість небанківського фінансового ринку; 

13. низька інвестиційна привабливість об’єктів ППП у дорожньому 

господарстві країни; 

14. незбалансованість грошових потоків внаслідок зниження трафіку 

відносно прогнозованого рівня; 

15. корупція у державно-управлінській сфері; 

16. недостатній обсяг резервних та страхових фондів; 

17. погіршення достовірності та втрата доступу до інформації; 

18. відсутність досвіду та фахівців із розробки тендерної документації 

та управління проектами ППП; 

19. недоброчесність державного партнера (порушення тендерних 

процедур відбору приватного партнера, невиконання зобов’язань по контракту, 

надмірний контроль діяльності проектанта / виконавця дорожніх робіт, 

неефективне використання державних ресурсів, корупція тощо); 

20. відсутність дієвого механізму розв’язання конфліктів інтересів 

державного і приватного партнерів. 

4. Пріоритетні напрями та завдання стратегії 

Для досягнення мети цієї Стратегії необхідно виконати завдання за 

такими пріоритетними напрямами: 

4.1 Вдосконалення системи фінансово-економічної безпеки підприємства 

відповідно до нових функцій, пов’язаних з налагодженням співробітництва з 

державним партнером у сфері забезпечення фінансово-економічної безпеки 

ППП. Основними завданнями у цій сфері є:   
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побудова матричної організаційної структури управління фінансово-

економічною безпекою ППП, визначення повноважень, прав та обов’язків 

посадових осіб у процесах забезпечення захисту фінансово-економічних 

інтересів підприємства у ППП;  

налагодження ефективних двосторонніх комунікацій з державним 

партнером задля обміну інформацією про фінансово-економічний стан та 

діяльність у сфері ППП; 

створення спільно з державним партнером координаційного механізму 

забезпечення захисту фінансово-економічних інтересів сторін ППП, що 

ґрунтується на взаємній довірі та включає систему моніторингу загроз 

реалізації інтересів сторін ППП, механізми розв’язання конфліктів, робочу 

групу з питань фінансово-економічної безпеки ППП, спільні заходи щодо 

захисту фінансово-економічних інтересів;  

організація роботи з правового та інженерно-технічного захисту 

державних таємниць. 

4.2 Забезпечення належного рівня фінансово-економічної ефективності 

фінансово-господарської діяльності. Основними завданнями у цій сфері є:  

адаптація характеристик діяльності підприємства до зміни умов 

зовнішнього середовища; 

запровадження системи здійснення постійного моніторингу за 

збалансованістю активів і пасивів підприємства; 

забезпечення достатніх джерел фінансування; 

оптимізація структури витрат підприємства; 

формування достатніх резервів, страхування ризиків; 

зміцнення фінансової дисципліни. 

4.3 Підвищення рівня інноваційно-інвестиційної активності та 

ефективності інвестицій. Основними завданнями у цій сфері є: 

впровадження сучасних технологій будівництва та ремонту автомобільних 

доріг; 

формування системи переробки та утилізації відходів виробництва; 
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оптимізація програми реальних інвестицій. 

4.4 Забезпечення високого рівня правової, силової та інформаційної 

безпеки. Основними завданнями у цій сфері є: 

підвищення фахового рівня персоналу юридичної служби, забезпечення 

ефективної його мотивації до належного виконання завдань; 

удосконалення процедури перевірки на доброчесність; 

забезпечення охорони приміщень, устаткування, матеріалів та технічних 

засобів, необхідних для здійснення виробничої діяльності в рамках ППП, 

впровадження електронних систем обліку матеріально-технічних ресурсів; 

удосконалення інформаційно-аналітичної діяльності й обробки відкритих 

джерел інформації для своєчасного виявлення та ідентифікації загроз реалізації 

фінансово-економічних інтересів підприємства; 

забезпечення постійного підвищення рівня професійної підготовки 

фахівців у сфері інформаційної безпеки. 

5. Показники результату 

запровадження координаційних механізмів взаємодії ПАТ «ШРБУ № 33» 

з державним партнером щодо забезпечення фінансово-економічної безпеки 

ППП; 

ефективне застосування механізмів, спрямованих на нейтралізацію, 

мінімізацію впливу та усунення загроз реалізації фінансово-економічних 

інтересів сторін ППП, що підтверджується утриманням нормального рівня 

фінансово-економічної безпеки ПАТ «ШРБУ № 33» та підвищенням рівня 

фінансово-економічної безпеки ППП «Держава – ПАТ «ШРБУ № 33»» з 

передкризового до задовільного рівня. 

6. Ризики реалізації стратегії 

Ризиками, що можуть перешкодити виконанню завдань, є: 

нестабільна макроекономічна ситуація; 

часте внесення змін до законодавства у сфері виконання дорожніх робіт; 

відсутність консенсусу щодо утворення робочої групи з питань 

фінансово-економічної безпеки ППП; 
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обмеженість кадрового потенціалу та недостатня аналітична 

спроможність; 

неможливість здійснення модернізації ІТ-систем; 

опортуністична поведінка державного партнера щодо реалізації 

комплементарних захисних механізмів. 

 

Оцінювання розроблених стратегій захисту фінансово-економічних 

інтересів сторін ППП «Держава – ПАТ «ШРБУ № 33»» здійснено методом 

бального оцінювання із залученням до експертизи п’яти експертів. Результати 

оцінювання наведено у таблиці 5.4. 

На підставі проведеної експертизи визначено, що загальна оцінка якості 

розроблених стратегій захисту фінансово-економічних інтересів сторін ППП 

«Держава – ПАТ «ШРБУ № 33»» становить 2,86, що дає підстави 

рекомендувати їх до впровадження у практичну діяльність державного і 

приватного партнера. 

 

Висновки до розділу 5 

 

1. Доведено, що забезпечення захисту фінансово-економічних інтересів 

сторін ППП має здійснюватись на основі концепції стратегічного управління, яка 

сприяє формуванню стратегічного мислення, заснованого на тріаді «ціль – засіб 

– спосіб». Стратегію захисту фінансово-економічних інтересів сторін ППП 

визначено як узагальнену модель довгострокового курсу здійснення конкретних 

заходів щодо захисту фінансово-економічних інтересів сторін ППП, узгоджених 

за цілями і пріоритетними напрямами забезпечення такого захисту.  

2. Розроблено концептуальну модель стратегії захисту фінансово-

економічних інтересів сторін ППП, що складається з таких компонент: 

характеристика фінансово-економічних інтересів партнерів щодо здійснення 

ППП; характеристика загроз фінансово-економічним інтересам партнерів у 

здійснення ППП; цілі стратегії захисту фінансово-економічних інтересів  
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Таблиця 5.4  

Оцінки якості стратегій захисту фінансово-економічних інтересів сторін ППП «Держава – ПАТ «ШРБУ № 33»» 

Критерій 

оцінювання 

Параметри оцінювання Оцінки якості стратегії захисту фінансово-

економічних інтересів державного 

партнера 

Оцінки якості стратегії захисту фінансово-

економічних інтересів приватного партнера 

Номер експерта Загальна 

оцінка 

Номер експерта Загальна 

оцінка 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Узгодженість 

з умовами 

середовища 

функціонування 

ППП 

відповідність прогнозним змінам 

факторів зовнішнього середовища 

функціонування ППП та 

загальними цілями сторони ППП, 

що розробляє стратегію 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2. Наукова 

обґрунтованість 

використання наукових методів 

для оцінки стану, діагностики 

проблем, визначення пріоритетів 

та завдань, прогнозування 

очікуваних результатів  

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3. Узгодженість 

за рівнями 

ієрархії 

відповідність меті, завданням і 

пріоритетним напрямкам стратегій 

вищого рівня  

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

4. Прийнятність 

для партнерів та 

інших 

стейкхолдерів 

проекту ППП 

відповідність меті, завданням і 

пріоритетнім напрямам стратегій 

захисту фінансово-економічних 

інтересів партнерів; вплив на 

інтереси стейкхолдерів проекту 

ППП 

3 3 2 2 3 2,6 3 2 2 2 3 2,4 

3
63
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Закінчення табл. 5.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

5. Структурна 

відповідність 

наявність у стратегії основних 

структурних частин: оцінка стану 

забезпечення ФЕБ ППП; 

визначення проблем, які 

потребують розв’язання; зв'язок із 

стратегічними цілями і завданнями 

розвитку; мета стратегії; перелік 

актуальних загроз реалізації 

фінансово-економічних інтересів; 

пріоритетні напрями реалізації 

стратегії та завдання стратегії; 

показники результату; ризики 

реалізації стратегії 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

6. Практична 

реалізованість 

наявність технологічних, трудових 

і фінансових ресурсів та 

можливостей залучення 

додаткових ресурсів;  

наявність конкретних заходів 

реалізації стратегії;  

прийнятність ризиків реалізації 

стратегії 

2 3 2 2 3 2,4 3 3 2 3 2 2,6 

7. Економічна 

ефективність 

реалізації 

стратегії 

співвідношення прогнозованого та 

фактичного значення (останнього 

року спостереження) інтегрального 

показника ФЕБ партнера, що 

розробляє стратегію на момент 

розробки стратегії 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Загальна оцінка стратегії 2,86 3 2,71 2,71 3 2,86 3 2,86 2,71 2,86 2,86 2,86 

Розраховано автором 

 

3
64
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партнерів щодо ППП; критерії та параметри фінансово-економічної безпеки 

ППП; механізм забезпечення захисту фінансово-економічних інтересів партнерів 

щодо здійснення ППП. 

3. Запропоновано організаційний підхід до формування й реалізації 

стратегії захисту фінансово-економічних сторін ППП, що передбачає таку 

послідовність етапів: визначення фінансово-економічних інтересів державного / 

приватного партнера щодо здійснення ППП → ідентифікація загроз фінансово-

економічним інтересам державного / приватного партнера у здійсненні ППП → 

визначення цілей стратегії → оцінка рівня ФЕБ ППП за інтегральними 

компонентами (ФЕБ державного партнера, ФЕБ приватного партнера, ФЕБ 

партнерських відносин) → розробка заходів, спрямованих на досягнення цілей 

захисту індивідуальних та спільних фінансово-економічних інтересів партнерів 

→ оцінка ризиків реалізації цілей та уточнення стратегії → розробка 

організаційно-економічного механізму реалізації заходів, спрямованих на 

досягнення цілей захисту фінансово-економічних інтересів партнерів → 

реалізація заходів, спрямованих на досягнення цілей захисту фінансово-

економічних інтересів партнерів → оцінка стратегії. 

4. Процес реалізації стратегії захисту фінансово-економічних інтересів 

сторін ППП потребує відповідної організаційної підтримки, що здійснюється 

шляхом упровадження відповідних організаційних заходів, які передбачають 

комплекс дій, спрямованих на реформування організаційної структури 

управління, установлення порядку та умов функціонування певних підрозділів 

партнерів, формування постійних та тимчасових взаємовідносин підрозділів 

державного і приватного партнерів, а також відносин із зовнішніми структурами. 

5. Доведено, що на сучасному етапі розвитку ППП в Україні під час вибору 

структури організації управління ФЕБ сторін ППП пріоритет має надаватися 

матричній структурі, обґрунтовано доцільність передання в аутсорсинг 

аналітичних функцій забезпечення ФЕБ ППП. 

6. Визначено організаційні заходи забезпечення захисту фінансово-

економічних інтересів сторін ППП, які є типовими для державного й приватного 
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партнерів. Розроблено організаційний підхід до побудови систем моніторингу 

загроз фінансово-економічним інтересам сторін ППП на основі забезпечення 

сумісності різнорівневих моніторингових систем партнерів, що сприятиме 

узгодженню рішень та координації дій партнерів щодо використання 

комплементарних захисних механізмів.  

7. Систематизовано економічні заходи забезпечення захисту фінансово-

економічних інтересів сторін ППП, які доповнено групою економічних заходів, 

що реалізуються державним партнером з метою підтримки належного рівня ФЕБ 

приватного партнера. 

8. Розроблено стратегії захисту фінансово-економічних інтересів сторін 

ППП «Держава – ПАТ «ШРБУ № 33»», які узгоджено за цілями, завданнями й 

пріоритетними напрямами забезпечення такого захисту. За результатами 

оцінювання стратегій за критеріями: узгодженість з умовами середовища 

функціонування ППП, наукова обґрунтованість, узгодженість за рівнями ієрархії, 

структурна відповідність, прийнятність для партнерів та інших стейкхолдерів 

проекту ППП, практична реалізованість та економічна ефективність реалізації 

стратегії їх рекомендовано до впровадження у практичну діяльність державного і 

приватного партнерів. Оцінювання економічної ефективності реалізації стратегії 

захисту інтересів сторін ППП запропоновано здійснювати методом відстаней за 

критерієм відповідності фактичних значень інтегральних і комплексних 

показників ФЕБ ППП та параметрів обраного сценарію забезпечення ФЕБ ППП 

за допомогою методу відстаней. 

 

Основні результати розділу опубліковано у працях за списком 

опублікованих праць автора [1; 9; 11; 12; 15; 16; 17; 18; 23; 40; 41; 43; 46; 52; 55] 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Систематизація та узагальнення існуючих підходів до визначення 

поняття «ППП» показали відсутність єдиного погляду на трактування сутності 

ППП як економічної категорії. Вивчення генезису та еволюції партнерських 

відносин між державою і приватним сектором дозволило уточнити сутнісні 

ознаки поняття ППП та визначити його як співробітництво публічної влади та 

приватного сектора з метою реалізації суспільно значимих проектів у широкому 

спектрі видів економічної діяльності, що здійснюється на основі врахування 

інтересів усіх зацікавлених осіб та розподілу ризиків між партнерами відповідно 

до їхньої компетентності. Дослідження передумов розвитку ППП виявило 

основні протиріччя в русі соціально-економічної системи, формою розв’язання 

яких виступають механізми ППП, а саме: між необхідністю модернізації 

існуючих і створення нових інфраструктурних об’єктів та обмеженістю 

фіскального простору здійснення державних інвестицій; між швидкою 

трансформацією економічної функції держави та повільним формуванням 

компетентностей державного сектора у сфері сучасного корпоративного 

управління; між незадоволеною потребою населення в якісних суспільних 

послугах та пасивним ставленням державного сектора до підвищення стандартів 

якості через монопольне положення на ринку суспільних послуг. Виявлені 

протиріччя є джерелом низки загроз існуванню соціально-економічної системи 

та її складових, можливість їх вирішення за допомогою ППП засвідчує його роль 

і значення в забезпеченні економічної безпеки держави, територіальної громади, 

суб’єктів господарювання. 

2. Установлено домінування нестабільних тенденцій розвитку ППП у 

різних регіонах та країнах світу. Характерною стійкою тенденцією ППП у 

глобальному масштабі є розширення сфери застосування ППП за збереження 

провідної ролі ДТІ, що зумовлено потребою створення належних умов 

економічного зростання та поглиблення інтеграції країн. Доведено, що в країнах 

з низьким і середнім рівнями доходу, до яких належить Україна, на ділову 
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активність у сфері ППП деструктивно впливають кризові явища у фінансово-

економічній сфері. Імплементація кращого світового досвіду здійснення ППП 

вимагає його адаптації до національних умов, які формуються під дією факторів, 

що позитивно та/або негативно впливають на реалізацію фінансово-економічних 

інтересів сторін ППП, які, у свою чергу, є рушійним мотивом до дій у сфері 

ППП. 

3. На підставі аналізу та узагальнення наукових досліджень і законодавства 

України у сфері економічної безпеки, а також з урахуванням міжнародного та 

вітчизняного досвіду здійснення ППП, уточнено поняття фінансово-економічних 

інтересів сторін ППП за рахунок його трактування як сукупності об’єктивних 

фінансово-економічних потреб і переваг сторін ППП, задоволення і одержання 

яких забезпечує ефективне функціонування і сталий розвиток ППП. 

Установлено, що сторони ППП мають природно різні фінансово-економічні 

інтереси, які через постійні зміни середовища функціонування ППП є 

мобільними та поліваріативними. Неузгодженість фінансово-економічних 

інтересів партнерів може спричинити конфлікт і унеможливити ініціювання угод 

про ППП, або загальмувати хід її виконання, або стати причиною розірвання. 

Ґрунтуючись на аналізі та систематизації положень Угоди про асоціацію між 

Україною та країнами ЄС, доведено, що активізація та прискорення 

євроінтеграційних процесів України вплине на фінансово-економічні інтереси 

сторін ППП, створюючи додаткові можливості й загрози їх реалізації. 

Максимально використати переваги Угоди для розвитку ППП в Україні можна за 

умови створення ефективної системи ФЕБ ППП. 

4. Проведений аналіз, систематизація та узагальнення існуючих теорій і 

підходів у сфері ФЕБ дозволили констатувати недостатній рівень теоретико-

методологічного базису забезпечення ФЕБ ППП. Доведено, що для сучасної 

науки поняття «ФЕБ ППП» є новим і складним, оскільки відсутня єдина система 

наукових поглядів та методології дослідження ФЕБ сторін ППП – держави, 

територіальної громади, суб’єктів господарювання. За результатами дослідження 

ФЕБ ППП визначено як стан захищеності фінансово-економічних інтересів 
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сторін ППП від негативного впливу внутрішніх і зовнішніх загроз середовища 

функціонування ППП, а також доведено необхідність застосування 

синергетичної парадигми її дослідження. Розроблена концепція забезпечення 

ФЕБ ППП містить сукупність науково обґрунтованих положень (поглядів, 

принципів, цілей, способів) щодо ідентифікації та визначення пріоритетності 

фінансово-економічних інтересів сторін ППП, які потребують захисту; 

виявлення, оцінювання та прогнозування загроз реалізації фінансово-

економічних інтересів сторін ППП; комплексного оцінювання рівня ФЕБ ППП 

та розробки сценаріїв її забезпечення; моделювання поведінки сторін ППП у 

забезпеченні ФЕБ ППП; формування стратегії захисту фінансово-економічних 

інтересів сторін ППП та забезпечення ефективної нейтралізації загроз реалізації 

фінансово-економічних інтересів сторін ППП. 

5. На основі систематизації підходів до оцінки ФЕБ держави, 

територіальної громади та суб’єктів господарювання доведено необхідність 

розробки єдиного концептуального підходу та методології оцінювання рівня 

ФЕБ ППП на основі оцінок ФЕБ державного партнера (держави або 

територіальної громади) і приватного партнера (підприємства) із урахуванням 

специфіки загроз, що продукуються у сфері партнерських відносин. 

6. На підставі критичного аналізу наукової літератури та з використанням 

абстрактно-логічного методу визначено поняття загрози фінансово-економічним 

інтересам сторін як дії, умови та фактори, що ускладнюють або 

унеможливлюють узгодження та реалізацію фінансово-економічних інтересів 

партнерів. За результатами опрацювання наукової літератури, нормативно-

правової бази та досвіду здійснення ППП удосконалено класифікацію ризиків 

ППП шляхом доповнення групою ризиків взаємовідносин між партнерами, 

реалізація яких може спричинити конфлікт інтересів партнерів і призвести до 

розірвання угоди про ППП. Ґрунтуючись на синергетичній парадигмі 

дослідження на підставі класифікації ризиків ППП виявлено загрози фінансово-

економічним інтересам сторін ППП та удосконалено їх класифікацію, у якій, на 

відміну від існуючих, за класифікаційною ознакою «сфера прояву» виділено 
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класи загроз: загрози, що проявляються у функціональних сферах державного 

партнера; загрози, що проявляються у функціональних сферах приватного 

партнера; загрози, що проявляються у сфері партнерських відносин. 

7. Розроблено методологічний підхід до оцінки рівня ФЕБ ППП з 

урахуванням специфіки здійснення ППП, що дозволяє комплексно врахувати 

вплив станів ФЕБ державного партнера, ФЕБ приватного партнера та ФЕБ 

партнерських відносин на загальний рівень ФЕБ ППП та оцінити в статиці й 

динаміці рівень захищеності фінансово-економічних інтересів сторін ППП у 

різних сферах їх функціональної діяльності. 

8. Стан, у якому знаходиться дорожнє господарство України, оцінюється 

як кризовий. Основними причинами незадовільного функціонування цієї галузі 

економіки є обмежене та неритмічне бюджетне фінансування потреб галузі; 

недостатність темпів та обсягів відновлення існуючої та розбудови нової ДТІ для 

подолання викликів, що продукуються процесами глобалізації та європейської 

інтеграції; монополізація ринку робіт з експлуатаційного утримання доріг 

державною компанією, яка тривалий час демонструє неефективність фінансово-

господарської діяльності; застаріла модель системи управління галуззю тощо. 

Одним із шляхів покращення цієї ситуації є залучення ресурсів і компетенцій 

приватного сектора на засадах ППП. Ураховуючи євроінтеграційний вектор 

розвитку транспортної системи України і передбачену Угодою про асоціацію 

між Україною та ЄС можливість отримання технічної допомоги ЄС у сфері 

ППП, а також високий рівень розвитку ППП у дорожньому господарстві 

європейських країн, можна констатувати наявність об’єктивних передумов 

імплементації європейського досвіду здійснення ППП у дорожній галузі 

України. 

9. Завдання впровадження механізмів ППП у ДТІ України актуалізувалось 

і набуло пріоритетного значення наприкінці 90-х років ХХ ст., але інтереси 

держави в цій сфері до теперішнього часу чітко не визначено і законодавчо не 

закріплено. На підставі вивчення домінант відомих теоретичних розробок щодо 

ідентифікації інтересів сторін ППП та ризиків їх реалізації, аналізу документів 
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макроекономічного планування розвитку транспорту України та його 

інфраструктури, а також практики реалізації 22 дорожніх проектів ППП у 

країнах Європи встановлено пріоритетні фінансово-економічні інтереси сторін 

ППП при здійсненні проектів ДТІ, запропоновано класифікацію ризиків їх 

реалізації та сформовано перелік потенційних загроз реалізації фінансово-

економічних інтересів сторін ППП з урахуванням галузевої специфіки, які 

ідентифіковано за місцем виникнення та сферою прояву. 

10. За результатами комплексної оцінки ФЕБ п’яти ППП у ДТІ України за 

2012-2017 рр. установлено, що для всіх з них характерним є вищий рівень ФЕБ 

приватного партнера відносно рівня ФЕБ державного партнера, проте 

передкризовий стан ФЕБ державного партнера зумовив передкризовий стан ФЕБ 

ППП загалом. Найменш захищеними фінансово-економічні інтереси державного 

партнера були в 2015 р., а найбільш захищеними – у 2012 р. Водночас, 

встановлено, що найменш захищеними фінансово-економічні інтереси 

приватних партнерів були в 2014-2015 рр. 

11. На підставі перспективної оцінки стану захищеності фінансово-

економічних інтересів сторін ППП установлено існування високої визначеності 

процесу зниження рівня захищеності інтересів державного партнера у 

фінансовій, виробничій, зовнішньоекономічній, енергетичній та демографічній 

сферах; високої визначеності процесу зниження рівня захищеності інтересів усіх 

досліджуваних приватних партнерів у правовій сфері; зниження рівня 

захищеності інтересів більшості з досліджуваних приватних партнерів у техніко-

технологічній, інформаційній та екологічній сферах. Водночас тільки по двом з 

п’яти досліджуваних підприємств прогнозується зниження рівня захищеності 

інтересів у фінансовій сфері; високу визначеність процесу зниження рівня 

захищеності інтересів приватних партнерів через посилення загрози 

використання державним партнером владних повноважень на користь реалізації 

власних інтересів та порушення принципу рівності сторін ППП. 

12. На прикладі ППП між державою та ПАТ «ШРБУ № 33»побудовано 

помірний та оптимістичні (елементарні та комплексні) сценарії забезпечення 
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захисту фінансово-економічних інтересів сторін ППП, порівняння яких з 

базовим сценарієм установило, що підвищити рівень ФЕБ державного партнера з 

передкризового до задовільного можливо шляхом реалізації помірного сценарію, 

який передбачає здійснення помірного управлінського впливу на всі параметри 

ФЕБ державного партнера з метою приведення їх до кращих рівнів, які 

спостерігалися в ретроспективному періоді, та комбінованого сценарію 

(оптимістичного), що передбачає одночасне використання різних інструментів 

забезпечення безпеки у фінансовій, виробничій та інноваційно-інвестиційній 

сфері для приведення параметрів, що їх характеризують до задовільного рівня. 

Для збереження нормального рівня ФЕБ приватного партнера 

(ПАТ «ШРБУ № 3») достатньою є реалізація помірного сценарію. Підвищити 

рівень ФЕБ партнерських відносин з передкризового до задовільного можливо 

шляхом реалізації елементарного сценарію, який передбачає здійснення 

односпрямованого впливу на параметр «поведінка державного партнера при 

виконанні владних повноважень» з метою приведення його значення до рівня 

задовільного рівня, а також всіх можливих комбінованих сценаріїв. 

13. За результатами інституційного аналізу здійснення ППП 

запропоновано концептуальну модель взаємодії сторін ППП при забезпеченні 

ФЕБ ППП, яка ґрунтується на розподілі функцій державного й приватного 

партнерів на різних етапах здійснення ППП, відповідно до яких визначено 

основні завдання суб’єктів ФЕБ ППП та обґрунтовано необхідність створення 

координаційного механізму забезпечення захисту фінансово-економічних 

інтересів сторін ППП. Доведено, що характерною рисою угод про ППП є 

існування високого морального ризику (післяконтрактного опортунізму), 

запропоновано ігрову модель морального ризику,що включає параметри ФЕБ 

партнерських відносин, які дають змогу врахувати інституціональні й 

поведінкові особливості здійснення ППП. Запропонована модель створює 

інформаційне підґрунтя для визначення параметрів ФЕБ ППП при моделюванні 

сценаріїв її забезпечення та обґрунтованого вибору заходів, які в умовах 
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неповноти контрактів ППП стимулюють приватного партнера обрати бажану для 

державного партнера дію та докласти високого рівня зусиль для її здійснення. 

14. Під стратегією захисту фінансово-економічних інтересів сторін ППП 

запропоновано розуміти узагальнену модель довгострокового курсу здійснення 

конкретних заходів щодо захисту фінансово-економічних інтересів сторін 

ППП, узгоджених за цілями й пріоритетними напрямами забезпечення такого 

захисту. Розроблено концептуальну модель стратегії захисту фінансово-

економічних інтересів сторін ППП, яка складається п’яти компонентів: 

1) фінансово-економічні інтереси партнерів щодо здійснення ППП; 

2) характеристика загроз фінансово-економічним інтересам партнерів у 

здійсненні ППП; 3) цілі стратегії захисту фінансово-економічних інтересів 

партнерів щодо здійснення ППП; 4) параметри фінансово-економічної безпеки 

партнерів; 5) механізм забезпечення захисту фінансово-економічних інтересів 

партнерів щодо здійснення ППП. Запропоновано організаційний підхід до 

формування й реалізації стратегії захисту фінансово-економічних інтересів 

сторін ППП, який апробовано на прикладі ППП «Держава – 

ПАТ «ШРБУ № 33»», що дало змогу обґрунтувати стратегічні напрями 

забезпечення захисту фінансово-економічних інтересів сторін ППП, розробити 

та узгодити за структурними компонентами стратегії захисту фінансово-

економічних інтересів державного та приватного партнерів. 

15. Розроблено організаційно-економічне забезпечення реалізації стратегії 

захисту фінансово-економічних інтересів сторін ППП, що включає заходи щодо 

організаційної підтримки та економічні заходи. Для забезпечення узгодженості 

рішень та координації дій партнерів щодо використання комплементарних 

захисних механізмів запропоновано створення координаційного механізму, до 

якого включено робочу групу з питань ФЕБ ППП, механізми розв’язання 

конфліктів, спільні заходи (дії) партнерів щодо захисту фінансово-економічних 

інтересів та систему моніторингу загроз реалізації інтересів сторін ППП. 

Розроблено організаційний підхід до побудови відповідної моніторингової 

системи, який передбачає таку послідовність: постановка мети і завдань системи 
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моніторингу → планування та організація спостереження → збирання, 

групування й узагальнення інформації → ідентифікація (розпізнавання) загроз, 

аналіз, оцінювання й прогнозування параметрів, що відображають їх специфіку 

→ інтерпретація результатів, підготовка рекомендацій для ухвалення 

управлінських рішень щодо захисту інтересів сторін ППП, складання паспортів 

загроз → контроль результатів дій і формування інформації для подальшого 

спостереження й використання. 

16. Оцінку ефективності реалізації стратегії захисту фінансово-

економічних інтересів сторін ППП запропоновано здійснювати за двома 

напрямками: 1) оцінка розроблених конкретних стратегічних альтернатив за 

критеріями узгодженості із середовищем, наукової обґрунтованості, 

узгодженості по рівням ієрархії, структурної відповідності, прийнятності для 

партнерів та інших стейкхолдерів проекту ППП, практичної реалізованості, 

економічної ефективності реалізації; 2) порівняння результатів реалізації 

стратегії з фактичним рівнем досягнення цілей за допомогою методу відстаней. 
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Додаток А 

 

Таблиця А.1 

Визначення поняття «ППП», представлені в літературних джерелах 

Джерело Автор, країна Визначення 

1 2 3 

Перший підхід до визначення властивості ППП, в основі якого економічна природа відносин публічної влади і приватного 

сектора 

[31, с. 97] І. А. Брайловський  як економічну категорію державно-приватне партнерство необхідно 

розглядати у широкому та вузькому розумінні. У широкому розумінні, 

ДПП полягає в розподілі ризиків між державою і приватним сектором з 

метою покласти управління ними на того, хто може робити це більш 

ефективно, пом’якшити їх негативні наслідки; це метод надання 

державних послуг який поєднує приватний і державний сектор на 

довгостроковій контрактній основі, закріплюючи за кожною стороною 

певні зобов'язання. У вузькому розумінні ДПП є механізмом економічної 

політики держави, який дозволяє залучити позабюджетні джерела 

фінансування, а також інтелектуальні, технологічні, управлінські й інші 

ресурси приватного сектора до вирішення суспільно-важливих 

інвестиційних завдань 

[92] Б. О. Винницький, М. Лендьел, 

Б. П. Онищук  

система відносин між органом публічної влади (управління) та приватною 

організацією, у яких приватній організації надається більша роль у 

плануванні, фінансуванні та реалізації певної послуги для населення, аніж 

при використанні традиційних процедур співпраці (наприклад, тендеру), і 

менше, аніж при використанні механізму приватизації. При цьому захист 

державних і комунальних інтересів гарантується через інституційні 

основи, положення нормативних актів та укладених договорів 
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[83] Н.Е. Дєєва, В.В. Хмурова модель співробітництва бізнесу та держави, яка дозволяє реалізовувати 

важливі соціальні проекти за допомогою інновацій, капіталу та ресурсів 

приватного бізнесу 

[94] Н.Г. Дутко  форма співпраці, взаємодії органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування з приватним сектором для координації та реалізації 

діяльності з проектування, будівництва, реконструкції, ремонту, керування 

(експлуатації) об’єктів, коли ресурси обох партнерів поєднуються, з 

відповідним розподілом фінансів, ризиків, обов’язків і відповідальності, а 

також для підтримки в належному стані об’єктів виробничої, соціальної 

інфраструктури, підвищення рівня послуг як ефективного інструменту 

соціально-економічного розвитку територій 

[104] Я.А. Жаліло довгострокові відносини між суб’єктами владних повноважень та 

підприємствами чи їхніми громадськими об’єднаннями щодо вирішення 

важливих для усього суспільства соціально-економічних проблем 

[185] А. С. Музиченко, А. Л. Бержанір добровільне, публічне, юридично оформлене взаємовигідне 

співробітництво держави і приватного сектора, засноване на консолідації 

та об’єднанні ресурсів або інших внесків сторін, поділі в заздалегідь 

визначених пропорціях прав, обов’язків, ризиків, результатів, а також 

засноване на врахуванні інтересів сторін і спільної координації зусиль з 

метою ефективної реалізації в різних галузях проектів, що мають істотне 

значення для суспільства 

[187] Д.Ю. Наумов  форма кооперації державної влади та приватного бізнесу, заснована на 

контракті державно-приватного партнерства на забезпечення і виконання 

суспільних потреб та досягнення соціального ефекту, в утриманні 

інфраструктури та (або) надання послуг шляхом фінансування,  
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  будівництва, реконструкції, і (або) управління об’єктами державної та 

комунальної власності, які не підлягають приватизації 

[209] С. Підгаєць  співробітництво держави, суб’єктів підприємницької діяльності та 

суспільних інститутів в різних сферах суспільної діяльності для реалізації 

суспільно значущих та пріоритетних для держави проектів за її політичної 

та інституційної підтримки, об’єднання ресурсів сторін, справедливого та 

ефективного розподілу ризиків між партнерами, прозорості та 

рівноправності для забезпечення ефективного розвитку економіки 

[254] Е. Н. Сидорова, А. В. Тринова  система взаємодії держави і бізнесу з метою реалізації суспільно значущих 

проектів і програм у широкому спектрі галузей промисловості та галузей 

наукових досліджень 

[276] С.В. Тринчук  це комплекс взаємовідносин держави і бізнесу, в якому реалізуються 

взаємні права і обов’язки на взаємну користь та суспільне благо  

[221] Закон України «Про державно-

приватне партнерство»  

(Україна, 2010 із змінами, 

внесеними згідно із  

Законом № 817-VIII 

від 24.11.2015) 

співробітництво між державою Україна, Автономною Республікою Крим, 

територіальними громадами в особі відповідних державних органів та 

органів місцевого самоврядування (державними партнерами) та 

юридичними особами, крім державних та комунальних підприємств, або 

фізичними особами - підприємцями (приватними партнерами), що 

здійснюється на основі договору в порядку, встановленому цим Законом та 

іншими законодавчими актами, та відповідає ознакам державно-

приватного партнерства, визначеним цим Законом. 

[112] Міжнародна фінансова 

корпорація 

відносини, за допомогою яких приватний сектор забезпечує суспільство 

інфраструктурними активами та інфраструктурними послугами, котрі 

традиційно надаються державою 

4
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[112] Азіатський банк розвитку низка можливих відносин між державним та приватним суб'єктами в 

контексті інфраструктурних та інших послуг 

[337] Австралія (Штат Вікторія) надання інфраструктури та будь-якої пов'язаної допоміжної послуги, яка 

передбачає приватні інвестиції або фінансування, з поточною вартістю 

платежів за послугу, яка повинна здійснюватися урядом (та/або 

споживачами) понад 10 мільйонів AUD за період партнерства, які не 

стосуються загальної закупівлі послуг. 

[337] Великобританія заходи, що характеризуються спільною роботою між державним та 

приватним секторами. У їхньому широкому сенсі вони можуть охоплювати 

всі види співпраці через інтерфейс приватного та державного секторів, що 

передбачає спільну співпрацю та розподіл ризиків для надання політики, 

послуг та інфраструктури (HMT, Infrastructure Procurement: Delivering 

LongTerm Value, March 2008). 

[112] Японія ефективне поліпшення соціальної інфраструктури, гарантування надання 

доступних та якісних послуг населенню шляхом здійснення заходів зі 

сприяння регулюванню відносно об'єктів державної власності шляхом 

використання приватного фінансування, управлінських і технічних 

можливостей, що забезпечує позитивний вклад у розвиток економіки 

Другий підхід до визначення властивості ППП, в основі якого організаційно-правова форма взаємодії між публічною владою та 

приватним сектором 

[1, с. 28] М. Ю. Авксєнтьєв  поєднання вмінь та можливостей держави і приватних інститутів для 

надання суспільно необхідних послуг, за якого партнери домовляються 

ділити ризики та прибутки спільного проекту 
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[4] Б. Акітобі, Р. Хеммінг, Г. Шварц  відноситься до домовленостей, в рамках яких приватний сектор надає 

активи і послуги інфраструктури, які традиційно надаються органами 

державного управління. 

[19] Н.В. Безбах  інституціональний і організаційний альянс державної влади і приватного 

бізнесу з метою реалізації суспільно значущих проектів у широкому 

спектрі сфер діяльності – від розвитку стратегічно важливих галузей 

економіки до надання суспільних послуг в масштабах всієї країни або 

окремих територій 

[59, с. 18] В. Г. Варнавський, 

А. В. Кліменко, В. О. Корольов 

юридично закріплена форма взаємодії * між державою і приватним 

сектором щодо об'єктів державної і муніципальної власності, а також 

послуг, що виконуються і надаються державними та муніципальними 

органами, установами та підприємствами, з метою реалізації суспільно 

значущих проектів в широкому спектрі видів економічної діяльності 

*) Можливі форми такої взаємодії: закон, контракт (договір, угода), статут 

компанії тощо. 

[42] К. Вернер 

 

закріплене договором довгострокове співробітництво державних 

виконавчих органів, з одного боку, і приватного сектора економіки - з 

іншого, при якому необхідні для отримання взаємної вигоди ресурси 

(наприклад, «ноу-хау», засоби виробництва, капітал, персонал тощо) 

вносяться в якості капіталу у спільне підприємство, що створюється в 

певній організаційно-правовій формі, а наявні ризики проекту оптимально 

розподіляються та управляються відповідно до компетентності партнерів 

[117] Ю. В. Іванова об’єднання коштів, зусиль держави і приватних компаній на 

взаємовигідній основі в середньо- і довгостроковому періоді 
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[317] Ст. Ліндер 

 

інституційна домовленість, що втілює таку угоду про співпрацю 

державних органів та приватного сектору, за якої створюється спільний 

об’єкт власності (спільне підприємство), у якому держава має одного або 

більше приватних партнерів 

[253] В. Є. Сазонов  комплексний адміністративно-правовий, фінансово-правовий, цивільно-

правовий та економічний механізм співпраці органу публічної влади 

(органу державної влади або органу місцевого самоврядування - 

державного / муніципального партнера) з приватним (недержавним, 

немуніціпальним) суб’єктом господарювання (приватним партнером / 

групою приватних партнерів) у публічних інтересах, що характеризується 

розмежуванням між партнерами відповідальностей, у тому числі з 

управління ризиками, і проектованих витрат і доходів, довгостроковою 

складноструктурованою функціонально-цільовою (корреально-

функціональною та конкордантно-цільовою) консолідацією фінансових, 

майнових, організаційно-управлінських, освітньо-компетентнісних, 

науково-інноваційних та інших матеріальних і нематеріальних ресурсів 

органу публічної влади та приватного партнера, що забезпечують 

досягнення коопераційного, синергетично-системного та 

мультиплікативного соціально-економічних ефектів, з метою спільної 

реалізації проекту (комплексу проектів) зі створення, реновації / 

модернізації (у тому числі на основі якісно-вартісної оптимізації) або 

експлуатації фінансово-містких публічних сервісно-інфраструктурних 

об'єктів або систем або надання публічних послуг, що традиційно 

відносяться до ведення публічної влади. 
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[296] І. К. Чукаєва, Л. Г. Бган інституційний та організаційний альянс державної влади і приватного 

бізнесу з метою реалізації суспільно значимих проектів у широкому 

спектрі діяльності від розвитку стратегічно важливих галузей економіки до 

надання громадських послуг у масштабах всієї країни або окремих 

територій 

[333] Гарвардський огляд ППП це інституційна домовленість, яка включає такий тип спільного 

підходу; це спільне підприємство між урядом та одним або кількома 

суб'єктами приватного сектора 

[337] Організація економічного 

співробітництва та розвитку  

ППП - це довгострокові контрактні угоди між урядом та приватним 

партнером, за якими останній здійснює та фінансує державні послуги з 

використанням основного капіталу, поділяючи пов'язані з ним ризики 

[314] Економічна комісія ООН у 

Європі  

інноваційна контрактна угода між публічним та приватним секторами у 

наданні публічних послуг і розбудові інфраструктури. Воно поєднує у собі 

найкраще, що мають ці сектори: ресурси приватного сектора, його 

кваліфікаційні здібності, технології та потенціал публічного сектора щодо 

економічного регулювання та захисту публічних інтересів 

[335; 332] Група Світового банку, 

Аудиторсько-консалтингова 

компанія «Ernst & Young »  

довгостроковий контракт між приватною стороною та державною 

установою для надання публічних активів чи послуг, в яких приватна 

сторона несе значний ризик, а відповідальність за управління та 

винагорода пов'язана з виконанням. 

[209; 85] Міжнародна консалтингова 

компанія «Deloitte»  

контрактна угода між урядовим агентством і приватною компанією, що дає 

можливість останній збільшити її роль у наданні суспільних послуг 

[85] Аудиторська компанія «Prise 

Waterhouse Coopers»  

угода, структура якої припускає спільну роботу державного і приватного 

секторів для досягнення загальної мети, тобто поєднання зусиль держави з 

можливостями приватного сектору 
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[327] Національна рада США з питань 

ППП  

Відповідно до ППП, яке іноді називається публічно-приватною 

ініціативою, між партнерами публічного та приватного секторів 

формується договірне рішення. Ці заходи зазвичай передбачають державне 

агентство, яке укладає контракти з приватним партнером, для 

реконструкції, будівництва, експлуатації, обслуговування та / або 

управління об'єктом або системою, повністю або частково, що забезпечує 

державну службу. За цими домовленостями агентство може зберігати 

право власності на громадські об'єкти чи систему, але приватна сторона, як 

правило, інвестує власний капітал для розробки та розвитку майна. Як 

правило, кожен партнер має частку в доходах від партнерства. Таке 

підприємство, хоча і договірне угода, відрізняється від типового контракту 

на обслуговування, оскільки партнер приватного сектору зазвичай робить 

істотні готівкові інвестиції в ризик у власний капітал, а державний сектор 

отримує доступ до нових можливостей для отримання доходу або послуг 

без необхідності платити приватному сектору 

[337] Корея проект з будівництва та експлуатації інфраструктури, такої як дорожні, 

портові, залізничні, шкільні та екологічні об'єкти, які традиційно 

будуються та управляються державним фінансуванням, з приватним 

капіталом, таким чином, використовуючи креативність та ефективність 

приватного сектору 

[337] Південна Африка комерційна угода між державною установою та приватним партнером, в 

якій приватна сторона або виконує інституційну функцію від імені 

установи на визначений або невизначений термін, або набуває 

використання державної власності для у власних комерційних цілях на  
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  певний або невизначений термін. Приватна сторона отримує вигоду для 

виконання функції або шляхом використання державної власності як 

шляхом компенсації з фонду доходів, так і зборів або комісій, стягуваних 

приватною стороною від користувачів або замовників наданої їм послуги, 

або поєднання таких компенсація та такі збори або збори 

[112] Пуерто-Ріко будь-яка угода між державним органом та однією чи більше особами щодо 

здійснення операцій, функцій, послуг або обов'язків державного органу, а 

також з проектування, розроблення, фінансування, утримання чи 

експлуатації інфраструктурних об'єктів 

Складено автором 
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Суб’єктний склад поняття «ППП» у дефініціях, запропонованих авторами 

Джерело Автор, країна Визначення 

1 2 3 

Перший підхід до визначення властивості ППП, в основі якого економічна природа 

відносин публічної влади і приватного сектора 

[104] Я. А. Жаліло суб’єкти владних повноважень 

  підприємства чи їхні громадські 

об’єднання 

[92] Б. О. Винницький, 

М. Лендьел, 

Б. П. Онищук  

орган публічної влади (управління) 

  приватна організація 

[276] С. В. Тринчук  держава 

  бізнес 

[94] Н. Г. Дутко органи державної влади, органи 

місцевого самоврядування 

  приватний сектор 

[187] Д. Ю. Наумов державна влада 

  приватний бізнес 

[209] С. Підгаєць  держава 

  суб’єкти підприємницької діяльності 

та суспільні інститути 

[254] Е. Н. Сидорова, 

А. В. Тринова  

держава 

  бізнес 

[31, с. 97] І. А. Брайловський держава  

  приватний сектор 

[221] Закон України «Про 

державно-приватне 

партнерство» 

(Україна, 2010 із 

змінами, внесеними 

згідно із 

Законом № 817-VIII 

від 24.11.2015) 

держава в особі відповідних 

державних органів та органів 

місцевого самоврядування  

  юридичні особи, крім державних та 

комунальних підприємств, або фізичні 

особи – підприємці  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/817-19/paran36#n36
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/817-19/paran36#n36
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[217, с. 1] Європейська 

економічна комісія 

ООН 

державні й муніципальні структури 

  приватний сектор 

[112] Міжнародна 

фінансова корпорація 

держава 

  приватний сектор  

[112] Азіатський банк 

розвитку 

державний суб’єкт  

  приватний суб'єкт  

[337] Великобританія державний сектор 

  приватний сектор 

[185] А. С. Музиченко, 

А. Л. Бержанір 

держава 

  приватний сектор 

Другий підхід до визначення властивості ППП, в основі якого організаційно-

правова форма взаємодії між публічною владою та приватним сектором 

[4] Б. Акітобі, 

Р. Хеммінг, Г. Шварц  

органи державного управління 

  приватний сектор  

[317] Ст. Ліндер державний орган 

  приватний сектор 

[42] К. Вернер державні виконавчі органи 

  приватний сектор  

[333] Гарвардський огляд уряд 

  один або кілько суб'єктів приватного 

сектора 

[1, с. 28] М. Ю. Авксєнтьєв держава  

  приватні інститути 

[59, с. 18] В. Г. Варнавський, 

А. В. Кліменко, 

В. О. Корольов 

держава 

  приватний сектор 

[19] Н. В. Безбах  державна влада 

  приватний бізнес 
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[296] І. К. Чукаєва, 

Л. Г. Бган 

державна влада  

  приватний бізнес 

[253] В. Є. Сазонов орган публічної влади (орган 

державної влади або орган місцевого 

самоврядування)  

  приватний (недержавний, 

немуніципальний) суб’єкт 

господарювання  

[117] Ю. В. Іванова держава 

  приватні компанії 

[83] Н. Е. Дєєва, 

В. В. Хмурова 

держава 

  бізнес 

[337] Організація 

економічного 

співробітництва та 

розвитку  

уряд  

  приватний партнер 

[327] Національна рада 

США з питань ППП 
публічний сектор 

  приватний сектор 

[209; 85] Міжнародна 

консалтингова 

компанія «Deloitte»  

урядове агентство  

  приватна компанія 

[85] Аудиторська 

компанія «Prise 

Waterhouse Coopers»  

державний сектор 

  приватний сектор 

[332, с. 6] Аудиторсько-

консалтингова 

компанія «Ernst & 

Young »  

державний орган  

  приватна сторона 

[335] Група Світового 

банку  
приватна сторона  

  державна установа  
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[314] Економічна комісія 

ООН у Європі 

(UNECE) 

публічний сектор 

  приватний сектор  

[112] Пуерто-Ріко державний орган 

  одна особа чи більше осіб  

[112] ПАР інститути державного сектора  

  приватні суб'єкти 

[337] Південна Африка державна установа  

  приватний партнер 

Складено автором 

 

 

 


