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У статті розглянуто характерні риси та особливості державно-корпоративного партнерства. 
Проаналізовано необхідність державного патнерства в системі управління ДКП. Запропоновано удоско-
налення організаційно-економічного забезпечення державно-корпоративного партнерства при реалізації 
державно цільових програм в системі управління державними корпоративними правами.
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Постановка проблеми. Одним з найбільш
ефективних шляхів забезпечення до-

тримання якісних та кількісних характеристик 
об’єктів державної власності є залучення до фі-
нансування та управління цими об’єктами кор-
поративного сектору, бізнес-підприємницьких 
структур. При цьому розв’язання питань організа-
ційно-економічного забезпечення державно-кор-
поративного партнерства (ДКОП) при реалізації 
державних цільових програм (ДЦП), як правило, 
ведеться не за рахунок мобілізації наявних вну-
трішніх резервів і раціонального використання 
конкурентних переваг, а за рахунок отримання 
додаткових коштів з державного бюджету.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На 
сьогодні найбільш проблемними питаннями органі-

заційно-економічного забезпечення ДКОП при реа-
лізації ДЦП є створення процедур та стимулювання 
процесів, що забезпечують ефективність функціо-
нування проектів ДКОП. Крім цього, проекти ДКОП 
потребують створення нового типу державної та 
суспільної експертизи, що сприяє реалізації проек-
тів та відстеженню їх результативності.

Основні напрями організаційно-економічного 
забезпечення державно-корпоративного парт-
нерства (ДКОП) при реалізації державних цільо-
вих програм (ДЦП) розглянуто в працях таких 
учених, як В.Г. Варнавський, С.Д. Данасарова, 
Б. Дезілець, А.П. Денисенко, М. Мейєр, В.А. Ми-
хєєв, Ю. Шевчук та ін.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Серед труднощів реалізації 
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ДЦП слід відзначити: неможливість чітко про-
вести розрахунки чистої вигоди втручання дер-
жави (вигоди від реалізації програми мінус аль-
тернативні витрати – використання відповідних 
коштів бюджету в інших цілях); ризик можли-
вості підтримки програм, результати яких не 
знайдуть попиту на ринку; викривлення стиму-
лів добросовісної конкуренції; можлива монопо-
лізація членства у партнерстві.

Мета статті. Головною метою розвитку дер-
жавного програмування у середньостроковій 
перспективі, необхідно визначити основні галузі 
або перелік регіонів для пілотного тестування, де 
стимулювання і розвиток проектів та програм у 
формі ДКОП може бути найбільш ефективним, 
з урахуванням досвіду зарубіжних країн (як на 
національному, так і на регіональному рівнях). 
У контексті розбудови в Україні ефективної сис-
теми державного управління з метою залучення 
інвестицій в рамках механізмів ДКОП, підвищен-
ня ефективності реалізації відповідних проектів, 
спрощення процедури доступу до інструментів 
ДКОП та удосконалення його нормативно-пра-
вової бази доцільним є забезпечення ефективної 
взаємодії державних органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування, суб’єктів під-
приємницької діяльності, громадських і науково-
дослідних організацій.

Виклад основного матеріалу. Для розвитку 
ДКОП зовнішнє середовище формується за раху-
нок створення інституціональної інфраструктури 
ДКОП, тобто комплекс державних, змішаних та 
приватних організаційно-управлінських струк-
тур, що забезпечують розвиток та ефективне 
функціонування інституту ДКОП на державному 
та регіональному рівнях, а також правової бази, 
що регулює створення та реалізацію ДКОП. 

Регіональний центр ДПП

Органи місцевої влади

Зацікавлені відомства/ 
організації

Центр ДКОП

Колегіальний орган

Постійна комісія
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Рис. 1. Структура регіонального центру ДКОП
Джерело: розроблено автором

Особливої уваги потребують засади створення 
ефективної інституціональної інфраструктури 
ДКОП на регіональному рівні. Важливо визначи-
тися щодо координуючої інституції або поняття 
центру у сфері ДКОП в Україні. На даний час цю 
функцію розпорошено і залежно від форми реа-
лізації проектів покладено на різні центральні та 
місцеві органи влади. Отже, запропонувавши по-
няття центр ДКОП, доцільно його застосування 
незалежно від того, як саме організована управ-
лінська структура ДКОП в тому чи іншому регіо-

ні, а також розширити використання поняття на 
будь-які організаційні структури, що пов’язані з 
організацією ДКОП на державному, регіональ-
ному, відомчому та інших рівнях управління. 
В той же час пропонується створення регіональ-
ного міжвідомчого колегіального органу із залу-
ченням органів місцевої влади та представників 
суспільних організацій і науково-професійних 
об’єднань, оскільки цей орган (колегія) відповіда-
тиме за прийняття основних рішень щодо реалі-
зації програм у формі ДКОП (рис. 1).

Робочий орган регіонального центру форму-
ється приватними партнерами, а орган прийнят-
тя рішень (колегія) – органами місцевої влади. 
У складі органів місцевої влади для взаємодії з 
робочим органом та координацією поточної робо-
ти створюється постійна комісія із питань ДКОП. 
Рішення із питань ДКОП приймаються та за-
тверджуються міжвідомчим колегіальним орга-
ном у складі місцевої влади. Отже слід визна-
чити чотири напрямки діяльності регіонального 
центру ДКОП.

1. Стратегічне планування ДКОП та удоско-
налення нормативно-правової бази ДКОП на 
регіональному та міжвідомчому рівнях: розроб-
ка цільових програм та комплексних проектів 
ДКОП, як у рамках регіону, так і на міжрегіо-
нальному рівні; відбір проектів ДКОП для реа-
лізації; участь у розвитку нормативно-правової 
бази ДКОП

2. Усі види експертизи проектів ДКОП та мо-
ніторинг їх реалізації на регіональному рівні.

3. Участь в організації окремих аспектів ви-
конання проектів ДКОП від імені держави (об-
ґрунтування інвестицій у проекти; розробка схем 
фінансування; проведення конкурсів на вибір 
приватних партнерів)

4. Методичне та інформаційне забезпечення 
розвитку ДКОП в регіоні: розробка методик від-
бору проектів для реалізації та конкурентного 
відбору учасників; розробка та впровадження у 
практику ДКОП типових форм угод, договорів 
та іншої документації; облік, ведення баз дан-
них приватних підрядників, зацікавлених в учас-
ті в проектах ДКОП та організація попередньої 
кваліфікації учасників торгів; систематизація та 
розповсюдження найкращих практик та досвіду 
реалізації проектів ДКОП; навчання та перепід-
готовка персоналу; інформаційна підтримка.

Визначаючи порядок відбору, підготовки та 
реалізації програм на основі ДКОП, потрібно 
ранжувати проекти за ступенем їх соціальної 
значущості та здійснювати відбір не тільки на 
стадії оцінки концепцій проектів, але й на ста-
дії техніко-економічного обгрунтування за умови 
обґрунтування бюджетної підтримки проектів з 
метою підвищення ефективності використання 
бюджетних коштів (рис. 2).

На думку автора, стадія ініціації проекту 
є початком розвитку відносин між учасниками 
проекту. На цій стадії характерні мінімальні ви-
трати на технічну адаптацію, існування значних 
відстаней між партнерами, і як наслідок, мак-
симальна невизначеність у виконання обов’язків 
та можливо мінімальною довірою. Автором на-
голошується, що при виборі проекту важливим є 
врахування інтересів та цінностей усіх учасників 
та зацікавлених осіб проекту, враховувати усі 
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види дистанцій, що існують між ними, а також 
знаходити шляхи їх скорочення.

Тому на етапі ініціації проекту потрібно зібра-
ти якомого більше інформації та визначити певні 
його цілі та завдання державних служб й учас-
ників проекту. Для цього необхідно пройти на-
ступні стадії по проекту: визначення та іденти-
фікація, попередня оцінка можливості реалізації, 
соціально-економічний аналіз витрат та переваг, 
визначення можливих джерел фінансування та 
аналіз можливостей державного фінансування.

На стадії визначення та ідентифікації потріб-
но мати можливість детального вивчення проек-
ту, надалі слід визначити його характеристики та 
умови за допомогою наступних кроків: здійснити 

оцінку потреб та прогалин між попередньою си-
туацією та бажаним станом; напрацювання ва-
ріантів рішень та їх оцінка (провести аналіз, які 
саме можливі рішення сприяють виконанню най-
пріоритетних потреб та оцінити дані рішення); 
визначити мету та обсяг проекту (правильна по-
становка цілі є ключовою умовою успішної робо-
ти по проекту, при цьому обсяг проекту розумі-
ється як постановка рамок та обмежень проекту).

Попередньо вивчаючи можливість оцінки реа-
лізації проекту, автором пропонується визначити 
можливі умови фінансового виконання проекту і 
для цього: визначаємо загальні витрати протягом 
життєвого циклу даного проекту (тобто витрати 
на інвестиції, на обслуговування, експлуатацію 

Рис. 2. Порядок відбору, підготовки та реалізації програм на основі ДКОП
Джерело: розроблено автором
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тощо); розраховуємо результати даного проекту 
у плані очікуваного використання його напра-
цювань та притоку грошових коштів, створюємо 
модель звіту про доходи та показуємо тренди у 
результатах проекту та в потоці грошових ко-
штів протягом всього життєвого циклу даного 
проекту; оцінюємо вартість майбутніх доходів 
на сьогодні (чиста приведена вартість, NPV) для 
усіх майбутніх потоків грошових коштів.

На стадії соціально-економічного аналізу ви-
трат та переваг кошти державного бюджету по-
винні направлятися таким чином, щоб вони на-
давали максимальну перевагу для суспільства у 
цілому. Отже на цій стадії враховуються ефек-
тивність інвестування державних коштів у про-
екти, а також весь комплекс взаємодій даного 
проекту на суспільство у цілому, як на держав-
ному, так і на місцевому рівнях (рис. 3).

На стадії визначення джерел фінансових ко-
штів слід визначити можливі джерела фінансуван-
ня спільного проекту. За оцінкою різних варіантів 
фінансування необхідно дотримуватися наступних 
кроків: визначення джерел фінансування; прове-
дення аналізу для можливості фінансування за 
рахунок альтернативних джерел коштів; побудова 
структури фінансування за рахунок різних дже-
рел. Фінансування може включати одноразові або 
щорічні джерела витрат, які можна використати 
на покриття щорічних витрат на експлуатацію та 
обслуговування, а також на обслуговування боргу 
(виплату процентів та дивідендів).

На додаток до попередньої оцінки щодо мож-
ливості виконання проекту та соціально-еконо-
мічного аналізу витрат та переваг проекту, ав-
тором пропонується на стадії аналізу та оцінки 
можливостей державного фінансування дотри-
муватися наступних кроків: потрібно визначити 
попередні витрати та доходи (на основі попере-
дньої оцінки можливості здійснення проекту); 
розрахувати очікуваний вплив на бюджет; ви-
рішити наскільки можливе фінансування про-
екту за рахунок державного бюджету, оскільки 
така оцінка є важливою для процесу прийняття 
рішення. Вищезазначені кроки оформляються і 
зводяться до звіту про попередню оцінку проек-
ту. Цей звіт в цілому представляє загальну біз-
нес модель даного проекту. Він включає в себе 
згадану вище попередню фінансову 
оцінку проекту, але не обмежується 
нею. Також для прийняття рішення іні-
ціатором заповнюється концепція про-
екту та проводяться процедури оцінки 
концепції проекту на предмет встанов-
лення наявності підстав для реалізації 
проекту ДКОП. Змістовна структура 
концепції проекту, на думку автора, 
повинна відповідати наступній формі, 
яка наведена в табл. 1.

На етапі підготовки проекту ДКОП 
з метою організації та проведення кон-
курсу на вибір корпоративного партне-
ра для укладання угоди ведеться робота 
з проектами, що включені до програми 
ДКОП. В свою чергу етап підготовки 
включає розробку концепції проекту, 
паспорту проекту, підготовку конкурс-
ної, контрактної, дозвільної та іншої 
документації, проведення відповідних 

досліджень, конкурсних процедур, в тому числі 
щодо відбору консультантів та інших підрядних 
організацій для цілей реалізації проекту.

Таблиця 1
Форма змістовної структури  

концепції проекту ДКОП
I. Загальні відомості*

Назва проекту 
Місце реалізації проекту
Сфера реалізації проекту
Ініціатор проекту
Стислий опис проекту
Інвестиційний обсяг проекту
Обгрунтування ініціалізації проекту:
- потреба у реалізації
- відповідність цільовим орієнтирам (концепціям, 
стратегіям розвитку)
- роль корпоративного партнера 
Цілі та завдання проекту 
Очікуваний соціально-економічний ефект 
Опис ринку споживачів
Досвід реалізації аналогічних проектів в інших 
сферах

II. Організаційний розділ 
Поточна стадія проекту*
План реалізації проекту*
Схеми реалізації проекту 
Структура інвестицій із розділом за об’єктами та 
джерелами фінансування*
Джерела окупності інвестицій*
Форма, способи та обсяг державної (муніципальної) 
участі та підтримки реалізації проекту*
Показники ефективності реалізації проекту
Потреба в експертизі проекту*
Наявність презентаційних матеріалів 
Перелік потенційних учасників проекту*

III. Умови реалізації проекту
Ресурсне забезпечення проекту*
Інфраструктурне забезпечення проекту *
Опис технологій, які використовуються при реаліза-
ції проекту
Нормативно-правове забезпечення проекту *

Джерело: розроблено автором

Визначення варіанту із проектом, 
варіант «без проекту» та їх вплив

Формулювання сценаріїв
(економічні)

Вплив транспорту, 
ринків та 

конкурентного 
середовища

Аналіз бізнесу
Зовнішній вплив, в т.ч. 

на навколишнє 
середовище та безпеку

Непрямий вплив та 
аналіз національної 

економіки

Приватний аналіз 
витрат та переваг: 

прямий вплив
Вплив, який неможна 
виміряти грошима, у 

т.ч. ефекти 
розповсюдження

Загальний аналіз 
витрат та переваг: 
вплив для країни у 

цілому

Рішення

Рис. 3. Основні кроки соціально-економічного аналізу  
витрат та переваг

Джерело: розроблено автором



«Молодий вчений» • № 3 (43) • березень, 2017 р. 810

Е
К

О
Н

О
М

ІЧ
Н

І 
Н

А
У

К
И

Ініціатор проекту представляє до робочого ор-
гану регіонального центру ДКОП звернення про 
розгляд концепції проекту та проведення проце-
дури оцінки концепції проекту на предмет вста-
новлення наявності підстав для реалізації про-
екту ДКОП.

З метою визначення наявності підстави для 
прийняття рішення щодо реалізації проекту 
ДКОП робочим органом регіонального центру 
ДКОП проводиться еспертиза концепції проек-
тів. За результатами оцінки концепції проектів 
готується висновок про відповідність або невід-
повідність концепції проектів: проект ДКОП ре-
комендується до реалізації на основі механізмів 
ДКОП та включенню до програми ДКОП; пакет 
документів повертається ініціатору проекту з 
метою доопрацювання концепції проекту та по-
дальшого повторного звернення за експертизою; 
проект ДКОП не рекомендується до реалізації на 
основі механізмів ДКОП [13].

З метою організації та проведення конкур-
су на вибір корпоративного оператора проекту 
ДКОП для укладення угоди, що визначає умо-
ви досягнення заявлених регіональним органами 
державної влади цілей, на підготовчому етапі 
проводиться робота з проектами, включеними до 
програми ДКОП.

У рамках підготовки проекту ДКОП потрібно 
здійснити наступне:

затвердити план-графік заходів з підготовки 
проекту (визначаються умови та строки проміж-
ної експертизи проекту ДКОП на предмет сво-
єчасного прийняття рішення про продовження, 
зупинення або припинення підготовки проекту 
ДКОП);

– реалізувати заходи та підготувати пакет до-
кументів по проекту, що включають всі або деякі 
з нижченаведених:

– підготовка технічних завдань та конкурсної 
документації для цілей залучення консультантів 
з підготовки проекту;

– технічна підготовка проекту;
– юридична підготовка проекту;
– економічна підготовка проекту;
– загальноорганізаційна підготовка проекту.
Отже постійна комісія затверджує план-

графік заходів з підготовки проекту ДКОП. 
Технічна підготовка проекту ДКОП має вклю-

чати:
– технічний аудит;
– напрацювання принципових технічних рі-

шень, опис технологій, обраних для реалізації 
проекту, а також ступінь використання науко-
містких, енерго-, ресурсозберігаючих та інших 
інноваційних технологій, попередню оцінку впли-
ву на навколишнє середовище;

– аналіз питань отримання дозволів і пого-
джень на реалізацію проекту ДКОП;

– оцінку витрат та підготовку проекту ДКОП 
(підготовка об’єкту, проектування, отримання 
погоджень та дозволів);

– підготовку висновку про технічні можливос-
ті та умови реалізації проекту ДКОП;

– розробку проектної та кошторисної доку-
ментації та її державну експертизу;

– підготовку розділів конкурсної документа-
ції, включаючи порядок оцінки технічних пропо-
зицій та інші розділи;

– розробку технічного завдання для цілей ре-
алізації проекту ДКОП.

Економічна підготовка проекту ДКОП має 
включати:

– аналіз попиту і пропозиції при організації 
вхідних фінансових потоків проекту;

– вироблення необхідних тарифних та інших 
рішень;

– обгрунтування необхідної фінансової участі;
– обгрунтування бюджетної ефективності ре-

алізації проекту на умовах ДКОП;
– підготовку техніко-економічного обгруту-

вання (ТЕО);
– підготовку фінансової моделі;
– підготовку схеми аналізу та нівелювання 

ризиків;
– підготовку розділів конкурсної документації 

(бізнес-план, критерії оцінки пропозицій, порядок 
оцінки фінансових пропозицій та інші розділи).

Загальноорганізаційні підготовка проекту 
ДКОП має включати:

– визначення цільових показників якості та 
ефективності проекту;

– визначення порядку досягнення необхідно-
го соціально-економічного та бюджетного ефекту 
від реалізації проекту на умовах ДКОП;

– визначення складу і кошторису робіт, по-
слуг з підготовки проекту ДКОП. Вирішення пи-
тання щодо їх фінансування (джерела, обсяги, 
графіки);

– затвердження плану-графіка заходів з під-
готовки проекту ДКОП з визначенням конкрет-
них осіб, відповідальних за здійснення заходів та 
підготовку документів;

– визначення обсягів необхідних ресурсів і 
методів забезпечення зобов'язань регіональни-
ми органами по відношенню до проекту ДКОП 
(регулювання, майнове і бюджетне забезпечення, 
інші зобов'язання);

– при плануванні в проекті бюджетних асиг-
нувань (місцевий, державний бюджети та інші 
кошти) – підготовку відповідної документації;

– формування інформаційного пакету за про-
ектом ДКОП (інвестиційний меморандум, ін-
вестиційна пропозиція), що надає потенційному 
партнеру необхідний обсяг знань для прийняття 
рішення про участь в потенційному проекті;

– проведення необхідних публічних процедур 
та інформаційну підтримку проекту;

– організацію роботи з підготовки конкурсної 
документації;

– проведення консультацій з потенційними 
приватними партнерами, інвесторами, консуль-
тантами та іншими учасниками проекту.

З метою впровадження ефективної моделі 
управління проектами з використанням механіз-
му ДКОП, учасники повинні виконувати наступні 
завдання:

Для державних структур: розвиток стратегіч-
них програм, побудованих на практичному досвіді; 
прийняття та імплементація відповідних законів та 
інших правових актів, які потрібні для ефективної 
та безперебійної діяльності ДКОП; своєчасне фі-
нансування заходів у рамках ДКОП; забезпечення 
залучення зацікавлених державних органів.

Для бізнесу: бути конкурентоздатними та 
розширяти бізнес; знаходити можливості розпо-
ділу та скорочення ризиків; збільшувати зв’язки 
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із державною адміністрацією; допомогати місце-
вому розвитку, що сприяє покращенню їх інвес-
тиційної привабливості.

Для некомерційного сектора: забезпечення 
співпраці між кючовими структурами; розподіл 
інформації щодо успішного досвіду роботи; сус-
пільний контроль над тим, щоб послуги діяли в 
інтересах їх одержувачів; забезпечення фінансу-
вання широкого спектру діяльності ДКОП.

Для забезпечення працездатності механізму 
ДКОП потрібно виконання наступних умов:

– усі партнери згодні вносити внесок у до-
сягнення загальних цілей та вирішення завдань 
усупереч їх різності;

– партнери зацікавлені вносити відповідний 
внесок, спільно нести ризики та сприяти процесу 
прийняття рішень. Лише у цьому випадку існуван-
ня партнерства не є формальністю, забезпечуючи 
внесок у покращення якості послуг. Партнери до-
лучаються на основі їх зацікавленості у довгостро-
кових взаємовідносинах, рівня знань та досвіду;

– джерела фінансування чітко визначені на 
довгострокову перспективу;

– організоване ефективне управління з метою 
скорочення витрат;

– управлінські структури повинні бути спромож-
ні тривалий час забезпечувати процес співпраці.

Після проведення оцінки значущості ДКОП – 
проекту для кожного учасника, необхідно розра-
хувати ефективність механізму ДКОП в управлін-
ні розвитком, певної галузі, регіону, тощо. Даний 
розрахунок здійснюється на базі інтегральної 
бальної оцінки, сформованої із комплексних та 
первісних показників. Система показників пови-
нна вимірюватися (мати чисельний вираз) та бути 
достовірною (надійною та реалістичною).

Первісні показники є специфічними характе-
ристиками. Комплексні показники, в свою чергу, 
формуються із первісних показників, які дозволя-
ють оцінювати будь-яку сферу, найбільш ефектив-
но, оскільки поєднують у собі декілька первинних 
показників. Інтегральна бальна оцінка механізму 
ДКОП, що розраховується як середньозважений 
обсяг балів усіх показників механізму ДКОП. ЇЇ по-
трібно розраховувати перед початком реалізації 
проекту ДКОП та після його завершення:
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                  (3)

де ІП – інтегральна оцінка;
КПf – комплексний показник дяльності після 

завершення використання у проекті механізму 
ДКОП;

Вк – ваговий коефіцієнт комплексного показ-
ника.

Базова інтегральна оцінка розраховується за 
наступною формулою:
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де БІП – базова інтегральна оцінка;
КПb – комплексний показник діяльності під-

приємства після завершення використання у 
проекті механізму ДКОП;

Вк – ваговий коефіцієнт комплексного показ-
ника.

Кожному комплексному показнику повинен 
присвоюватися ваговий коефіцієнт – Вк, що ві-
дображає відносну значущість комплексного по-
казника. Значення вагових коефіцієнтів форму-
ються експертно згідно цілей, завдань та сутності 
сфери. Присвоєння ваги здійснюється із сутності 
механізму ДКОП та його впливу на процеси, що 
відбуваються у сфері послуг.

У даному випадку значення вагових коефіці-
єнтів пропонуються наступні:

Вк = 0,4 – найзначніший вплив;
Вк = 0,3 – значний вплив;
Вк = 0,2 – нейтральний вплив;
Вк = 0,1 – незначний вплив;
Результатом оцінки ефективності організа-

ційно-економічного забезпечення ДКОП в управ-
лінні розвитком є розрахування підсумкового по-
казника ефективності (Е ДКОП):
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де ІП – інтегральний показник;
БІП – базовий інтегральний показник.
Ранжування ефективності організаційно-еконо-

мічного механізму ДКОП в управлінні наступне:
ЕДКоП < 0 – незадовільна ефективність ме-

ханізму ДКОП;
0 < ЕДКоП > 15% – задовільна ефективність 

механізму ДКОП;
15% < ЕДКоП > 40% – гарна ефективність 

механізму ДКОП;
ЕДКоП > 40% – відмінна ефективність меха-

нізму ДКОП.
Висновки і пропозиції. Виходячи з цього за 

допомогою даної методики можна визначити сту-
пінь участі зацікавленістю сторін у розвитку ор-
ганізаційно-економічного забезпечення державно 
корпоративного партнерства, рівень ефективнос-
ті участі держави і бізнесу, а також ефектив-
ність використання організаційно – економічного 
забезпечення ДКОП.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-КОРПОРАТИВНОГО ПАРТНЕРСТВА 
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ГКП

Аннотация
В статье рассмотрены характерные черты и особенности государственно-корпоративного партнерства. 
Проанализирована необходимость гсударственного патнерства в системе управления ГКП. Предложе-
но усовершенствование организационно-экономического обеспечения государственно-корпоративного 
партнерства при реализации государственно целевых программ в системе управления государствен-
ными корпоративными правами.
Ключевые слова: государственно-корпоративное партнерство, управление государственными корпора-
тивными правами, государственно целевая программа.
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IMPROVEMENT OF ORGANIZATIONAL-ECONOMIC PROVIDING 
OF THE STATE-CORPORATE PARTNERSHIP IN THE CONTROL SYSTEM OF SCL

Summary
The article considers the characteristic features of the state-corporate partnership. Analyzed the need 
gsudarstvenny of parnerstva in the control system of SCE. The article offers improvement of organizational-
economic providing of the state-corporate partnership in the implementation of the state target programs 
in the system of managing state corporate rights.
Keywords: state-corporate partnership, the management of state corporate rights, the state target program.


