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в статті проаналізовано сучасний стан соціальної сфери. досліджено вплив державно-приватного партнер-
ства на сферу соціального захисту в україні. Також труднощі вдосконалення державно-приватного парт-
нерства. визначено ряд заходів для вдосконалення розвитку державно-приватного партнерства у сфері 
соціального захисту. запропоновано новий порядок впровадження державно-приватного партнерства.
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Постановка проблеми. сучасний стан сфери 
соціального захисту місцевого рівня потре-

бує вдосконалення. існуючі проблеми обумовлю-
ють необхідність стратегічного впровадження но-
вих механізмів державного управління в умовах 
ринкових відносин. серед проблем способів фі-
нансування у сферу соціального захисту, україна 
стикається з недостатньою сумою бюджетних ко-
штів, які направлені на вдосконалення і розвиток 
всієї системи. Перехід до ринкової системи госпо-
дарювання не супроводжувався в україні дивер-
сифікацією фінансування соціальної сфери. саме 
тому дослідження вдосконалення державно-при-
ватного партнерства у соціальній сфері, як необ-
хідної умови забезпечення ефективного соціаль-
ного захисту населення регіону, міста, населеного 
пункту, на сьогодні є актуальною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми державно-приватного партнерства до-
сліджували такі автори, як е. сава, е. кляйн, 
г. Тейсман, М. геррард, а. акинтоє, Т. веблен, 
дж. коммонс, р. коуз, д. норт, дж. ходжсон, 
в. г. варнавський, с. н. сильвестров, е. а. Ма-
хортова, а. с. семенкова та ін.

виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. хоча відомо багато досліджень 
даної теми, але залишаються невирішеними низ-
ка питань, серед яких головними залишаються 
проблеми і способи їх вирішення у розвитку дер-
жавно-приватного партнерства.

постановка завдання. Метою даного дослі-
дження є визначення шляхів вдосконалення дер-
жавно-приватного партнерства в україні у сфері 
соціального захисту.

виклад основного матеріалу. сфера соці-
ального захисту в україні є одним з найваж-
ливіших факторів стабільного соціально-еконо-
мічного розвитку всієї держави, її реформація 
розглядається в програмних документах уряду 
україни і Президента україни. але сучасний 
стан соціальної системи свідчить про відсутність 
стратегічного направлення на її модернізацію, 
державного фінансування не вистачає для стрім-
ких темпів вдосконалення в системі управління, 
організації та механізмах надання соціальної 
допомоги та послуг. Тому основною проблемою 
соціальної політики україни залишається нера-
ціональне використання бюджетних коштів, які 
мають бути направлені на задоволення потреб 
населення і соціальної сфери в цілому. у тако-
му випадку головним напрямом стратегічного 

реформування системи соціального захисту має 
бути кардинальна її зміна з урахуванням ре-
альних можливостей держави і розроблення по-
дальшого плану вдосконалення цієї системи.

аналіз сучасного стану існуючих проблем сис-
теми соціального захисту населення на держав-
ному та місцевому рівнях говорить про невдоско-
налену і недопрацьовану систему регулювання 
надання все можливих послуг та невідповідність 
соціального забезпечення якості життя громадян 
в умовах ринкових перетворень. саме тому роз-
роблення реальної ефективної моделі соціально-
го захисту населення на даному етапі є пріори-
тетним завданням державної влади та органів 
місцевого самоврядування.

створення механізмів державно-приватного 
партнерства у соціальній сфері, розроблення нових 
програм взаємовигідних партнерських відносин 
з приватним та громадським секторами є стрімким 
поштовхом для утворення основи задля послідов-
ного вдосконалення всієї системи соціального за-
хисту на різних рівнях відповідно до європейської 
моделі, що значно вплине на поліпшення якості 
життя кожного громадянина україни.

Труднощі вдосконалення державно-приватно-
го партнерства в україні у сфері соціального за-
хисту пов’язані з відсутністю або недостатністю 
інституційних та організаційних передумов. су-
часне фінансування реорганізації та модернізації 
цієї сфери тільки з бюджетного рахунку ство-
рює високі фінансові ризики для державно-при-
ватного партнерства, що пояснюється короткими 
бюджетними циклами планування та необхідніс-
тю щорічного затвердження.

на мою думку, основними завданнями вдоско-
налення державно-приватного партнерства в со-
ціальній сфері в україні є:

– забезпечити стабільну підтримку держав-
них установ відповідно для партнерів приватного 
сектору;

– вдосконалити та закріпити принципи дер-
жавно-приватного партнерства у державних 
та регіональних стратегіях соціально-економіч-
ного розвитку в цілому;

– створити сприятливе інституціональне се-
редовище для розвитку державно-приватного 
партнерства.

важливим, на мій погляд, є забезпечення ор-
ганами державної влади, органами місцевого са-
моврядування координації процесу надання со-
ціальних, медико-соціальних послуг державними 
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та недержавними організаціями та установами, 
створивши гнучку систему партнерської взаємо-
дії з приватним і громадським секторами.

задля подальшого розвитку державно-приват-
ного партнерства треба істотною мірою покращи-
ти сприятливість інвестиційного клімату та умови 
ведення бізнесу. Поліпшення умов підприємниць-
кої діяльності і залучення приватних інвестицій 
у цій сфері реалізації проектів дПП потребує:

– збільшення прозорості дозвільної системи 
та зниження бюрократичних бар’єрів;

– упорядкування процедур здійснення пере-
вірок та технічного регулювання (стандартизація 
та сертифікація);

– спрощення процедур реєстрації власності;
– створення сприятливих умов для користу-

вання земельними ділянками в рамках проектів;
– забезпечення прозорості у відносинах при-

ватного і державного партнерів в рамках підго-
товки і реалізації проекту;

– зосередження зусиль держави на реаліза-
ції проектів державно-приватного партнерства 
і формуванні дієвого зворотного зв’язку у відно-
синах держави з приватним сектором.

на рівні органів місцевої влади у сфері соціаль-
ного захисту найголовнішим питанням є вдоско-
налення механізмів державно-приватного парт-
нерства, яке полягає в забезпеченні ефективної 
реалізації проектів на основі єдиної впровадже-
ної управлінської схеми експертизи,узгодження 
та впровадження проекту на кожному рівні від-
повідними кваліфікованими спеціалістами.

нормативні відносини між органами держав-
ної та місцевої влади, які відповідають за роз-
виток державно-приватного партнерства повинні 
містити у собі права обох сторін у межах своєї 
кваліфікації і компетенції, не суперечити зако-
нодавству україни та зазначити право прийма-
ти рішення самостійно стосовно ефективності 
реалізації проектів, отримувати консультативну 
та методичну допомогу відповідних органів, міс-
тити зобов’язання узгодження всіх питань з цен-
тральними органами виконавчої влади у разі 
впровадження проектів, що передбачають отри-
мання державної допомоги.

головними методами удосконалення впрова-
дження проектів державно-приватного партнер-
ства у сфері соціального захисту мають стати:

– удосконалення раціонального користування 
бюджету;

– активне залучення інститутів розвитку до 
нових проектів;

– впровадження системи довгострокового 
проектного інвестування.

Бюджетне фінансування проектів і держав-
на участь повинна будуватися на принципах 
середньо- та довгострокового програмно-цільо-
вого планування і програмно-проектного фі-
нансування.

державна фінансова підтримка державно-
приватного партнерства соціального захисту по-
винна передбачати:

– пряму фінансову підтримку через субсидії; 
відшкодування витрат на будівництво, капіталь-
ний ремонт; інвестиції у статутний капітал;

– надання гарантій по кредитах, відшкоду-
вання втрат внаслідок коливань обмінного курсу, 
надання зобов’язань з придбання продукції;

– використання сучасних ринкових інстру-
ментів фінансування (цінних паперів).

на мою думку, задля вдосконалення держав-
но-приватного партнерства у соціальній сфе-
рі треба ввести новий порядок здійснення дер-
жавно-приватного партнерства, який наведено 
у табл. 1.

Таблиця 1
впровадження проекту державно-приватного 

партнерства у сфері соціального захисту
існуючий порядок 

дпп
запропонований порядок 

дпп

1. Подання пропозиції 
про здійснення дПП

1. розроблення критеріїв 
оцінювання ефективності 
здійснення дПП, визначен-
ня доцільності впроваджен-
ня проекту та альтернатив-
ного фінансування.

2. аналіз ефективності 
здійснення дПП, об-
ґрунтування наслідків

2. Формування вимог до 
партнера дПП, інформації 
щодо очікувань від проекту.

3. Прийняття рішення 
про здійснення дПП

3. Проведення анонімного 
аукціону на електронній 
платформі. визначення 
переможця.

4. Проведення конкур-
су з визначення при-
ватного партнера

4. укладення договору з 
переможцем конкурсу

5. укладення договору 
з переможцем кон-
курсу

5. контроль проміжних 
результатів дПП щодо 
виконання поставлених 
соціальних, економічних та 
екологічних завдань.

Джерело: розроблено автором

отже, порядок здійснення державно-при-
ватного партнерства вимагає спрощення, зо-
крема через використання електронного до-
кументообігу, що негативно відбивається на 
зацікавленості приватних інвесторів будува-
ти партнерські відносини з державою у сфе-
рі надання послуг соціального захисту. вдо-
сконалення вимагає й одна з найважливіших 
процедур – корегування чи зміна моделі дер-
жавно-приватного партнерства за проміжними 
результатами впровадження механізму.

висновки і пропозиції. Підсумовуючи вище-
викладене, можна зробити висновок, що у сучас-
них політичних, економічних і соціальних умо-
вах, державно-приватне партнерство є одним 
з найбільш ефективних шляхів для розвитку 
і впровадження довгострокових, модернізаційних 
і суспільно значущих проектів. сфера соціаль-
ного захисту потребує особливого контролю за 
дотриманням забезпечення допомоги виконавчи-
ми органами державної влади задля підвищення 
рівня життя всього населення.

невідповідність кількості виділеного дер-
жавного бюджету та наявних соціальних по-
треб створюють навантаження на економіку 
країни, яке сприяє невиконанню органів влади 
своїх повноважень і створюють борги по соці-
альним виплатам.

необхідність запровадження державно-при-
ватного партнерства саме у соціальній сфері обу-
мовлена неминучістю настання і всеохоплюючим 
характером, що носять соціальні ризики. дер-
жавна підтримка і розвиток страхового сегменту 
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надають можливість державі отримати як на-
дійного партнера в особі страхової компанії, так 
і потужний механізм подолання і фінансування 
соціальних ризиків.

отже, застосування державно-приватного 
партнерства надає можливість зменшити інвес-
тиції у будівництво соціальних закладів та при-
дбання обладнання, забезпечити здійснення сус-
пільно важливих проектів у коротші терміни, 
підвищити ефективність реалізації проектів за 
рахунок участі в них приватного сектору, як пра-
вило, ефективнішого за державний сектор. При 
цьому знижується навантаження на місцевий 
бюджет за рахунок залучення приватних ресур-
сів, кращих фахівців, сучасних технологій і об-
ладнання, а як наслідок – підвищується якість 
соціального обслуговування громадян.

основними напрямками вдосконалення забез-
печення державно-приватного співробітництва 
у сфері соціального захисту є: удосконалення 
законодавства з питань впровадження держав-
но-приватного партнерства, розвиток фінан-
сових, нефінансових інститутів впровадження 
дПП, утворення експертного органу утворення 
та функціонування дПП, запровадження освіт-
ніх програм в учбових закладах для підготовки 
державних службовців у сфері дПП, організа-
ція моніторингу та контролю як заключного ета-
пу механізму реалізації партнерських відносин 
держави та приватного сектору. впровадження 
запропонованих заходів сприятиме зростанню 
зацікавленості до програм державно-приватно-
го партнерства як складової державної політики 
сталого розвитку.
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усоверШенствовАние рАзвития  
ГосудАрственно-чАстноГо пАртнерствА  
в сФере социАльноЙ зАЩитЫ

Аннотация
в статье проанализировано современное состояние социальной сферы. исследовано влияние государ-
ственно-частного партнерства на сферу социальной защиты в украине. Также трудности совершен-
ствования государственно-частного партнерства. определен ряд мер по совершенствованию развития 
государственно-частного партнерства в сфере социальной защиты. Предложен новый порядок внедре-
ния государственно-частного партнерства.
ключевые слова: государственно-частное партнерство, социальная защита, социальные проекты, ме-
ханизмы развития, совершенствование.
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improViNG the deVelopmeNt of the stAte-priVAte pArtNership  
iN the sphere of sociAl protectioN

summary
The article analyzes the current state of the social sphere. The influence of public-private partnership on 
the sphere of social protection in ukraine is researched. there are also difficulties in improving public-
private partnerships. A number of measures have been identified to improve the development of public-
private partnership in the field of social protection. A new procedure for the implementation of public-
private partnership is proposed.
Keywords: public-private partnership, social protection, social projects, mechanisms of development, 
improvement.


