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КОНЦЕСІЯ ЯК ПЕРСПЕКТИВНА ФОРМА ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА: 
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

Анотація. У статті проаналізовано концесію, як одну з форм державно-приватного партнерства, роз-
глянуто сутнісне визначення поняття і запропоновано власне визначення. Вивчено найбільш поширені 
моделі концесійних стосунків. Також окреслено ряд проблем, з якими тісно стикається державно-при-
ватне партнерство та запропоновано варіанти їх вирішення. Систематизовано і виділено переваги (віль-
ний вибір концесіонера, який пропонує найбільш вигідні умови; можливість залишити об’єкт концесії у 
державній, або у приватній власності; отримання додаткового прибутку та залучення додаткових кадрів; 
зменшення витрат обох сторін концесійного договору; використання ноу-хау; зростання конкурентоспро-
можності за умови успішної реалізації проекту; отримання преференцій від держави) та недоліки конце-
сії (наявність ризиків при вкладенні капіталу; розбіжність поглядів приватного сектора з державними 
та місцевими органами влади; занадто великий термін дії концесії; існування умов для корупції; загроза 
втрати об’єкта концесії у випадку непорозуміння).
Ключові слова: концесія, концесійний апарат, державно-приватне партнерство, проблеми, переваги і 
недоліки.
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ConCession as a powerful form of puBliC priVate partnership: pros and Cons
summary. The article analyzes concession as a form of public private partnership, considers the essence of the 
concept, present the author’s definition of it and studies the most common models of concession partnerships. 
It also outlines a number of problems faced by public private partnership (no strategic vision of priority areas 
for implementating public private partnership and attracting investments; no clear criteria for selecting and 
evaluating objects; instability and inadequacy of the legal framework; ineffective interaction between business 
and government; no state guarantees for private partners’ investing in capital-intensive facilities and political 
instability in the country; reduction of concession period; insignificant number of implemented projects on pub-
lic private partnership; no objective fee for the provision of services during the implementation of public private 
partnership; no limits on the minimum number of applications for a tender submitted by partners) and suggests 
probable solutions to them (to create a list of priority areas in state policy on the search and determination of 
concession objects or public private partnership; to design a realistic programme for determining priorities in 
different areas of state policy; to develop a methodology of dividing territories into groups; to divide territories 
depending on the region’s degree of development; to improve the legal framework; to enhance the functioning 
of public private partnership by ensuring a productive interaction between business and government and stim-
ulating trust in authorities in the country; to divide the objects of public private partnership; to provide state 
guarantees that a change of power or political instability will not affect it; to reduce concession period according 
to foreign experience; to increase the number of public private partnership agreements; to create a state body 
for tariff regulation; to establish the minimum number of applications for a tender submitted by partners). 
Within the research, the pros and cons of concession are singled out and systematized. Pros include free choice 
of a concessionaire who offers the most favourable conditions; the possibility to transfer ownership of conces-
sion object to the state or private sector, to obtain additional profit and attract additional personnel, to reduce 
expenses of both parties of the concession agreement, to use know-how; growth of competitiveness on condition 
of successful project implementation; the possibility to receive state preferences. Cons include high-risk capital 
investments; divergence of views between the private sector, state and local authorities; an extensively long 
period of concession; possible bribery; a threat of losing a concession object in case of misunderstanding.
Keywords: concession, concession system, public private partnership, problems, pros and cons.

Постановка проблеми. Вітчизняна економі-
ка на сучасному етапі розвитку, що характе-

ризується нестабільністю та негативними змінами 
в її видах економічної діяльності на міжнародному 
та національному рівнях, зумовлює потребу у засто-
суванні нових, більш дієвих методів господарюван-
ня на основі співпраці держави та приватного сек-
тора. На сьогодні в Україні спостерігається чималий 
потенціал розвитку державно-приватного партнер-
ства у таких сферах як: оброблення відходів, збору, 
очищення та розподілення води, інфраструктури 
та виробництва, транспортування та постачання те-
пла тощо, проте частка реалізованих проектів у да-
ному виді партнерства зовсім незначна. 

Одним з ефективних та результативних меха-
нізмів державно-приватного партнерства також 
є концесія як система відносин між державою 
і приватною юридичною або фізичною особою, але 
і вона потребує розвитку в умовах національної 
економіки. Тому, сьогодні актуальним питанням 
є забезпечення ретельного дослідження конце-
сійного апарату, а саме розгляд сутності, переваг 
та недоліків застосування концесії як одного із 
напрямів державно-приватного партнерства, що 
має важливе теоретичне і практичне значення 
у ключових галузях економіки України.

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Вагомий внесок у розвиток теоретич-
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них та практичних засад державно-приватного 
партнерства, дослідження його сутності та зна-
чення, вивчення питання застосування даного 
виду співпраці за кордоном та проблематика 
застосування концесії як форми державно-при-
ватного партнерства здійснили такі вчені як: 
Ю. Залознова, Н. Бутенко [1], О. Вікарчук [2], 
В. Варнавський [3], М. Вілісов, С. Грищенко [4], 
Д. Попович [5], К. Павлюк [6], І. Запатріна [7], 
Г. Пілігрим [8], О. Лук’янченко [9] та інші. Про-
те, незважаючи на численні дослідження у да-
ній сфері, проблематика застосування державно-
приватного партнерства в Україні та концесії як 
його перспективної форми потребують подаль-
шого опрацювання. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Питання концесії є недо-
статньо опрацьованим у науковому плані та на-
лежить до одного з найменш досліджених об'єктів 
наукового аналізу, тому що вирішення цієї проб-
леми формується у межах декількох суспільних 
наук. Огляд та аналіз літературних джерел  
[1; 3; 5–8; 10] дає змогу стверджувати, що немає 
чітко сформульованого визначення суті концесії 
як важливого економічного поняття. Тому до-
цільно буде детально розглянути поняття конце-
сії та визначити її позитивні і негативні сторони.

Мета статті. Головною метою цієї статті є роз-
криття сутності концесії як однієї з форм держав-
но-приватного партнерства та визначення її пе-
реваг і недоліків.

Виклад основного матеріалу. Закон Украї-
ни «Про державно-приватне партнерство» перед-
бачає такий перелік форм здійснення державно-
приватного партнерства: оренда, лізинг, спільна 
діяльність, управління майном, концесія та ін-
вестиційний договір [10]. Проте даний перелік 
не є вичерпним. Можливим також є укладення 
інших договорів між державним та приватним 
партнерами (у т.ч. змішаних) за умови їх відпо-
відності певним ознакам. У даній статті більш 
детально розглянуто концесію як одну з форм 
державно-приватного партнерства.

Вітчизняні вчені тільки починають розвива-
ти наукові дослідження у цьому напрямку, про 
що свідчить вкрай обмежене коло публікацій. 
Неоднозначність у трактуванні поняття терміну 
концесія виявлено при опрацюванні словників, 
довідників, підручників і посібників.

За даними Світового банку [5], найбільш поши-
реною за кордоном формою державно-приватного 
партнерства при здійсненні великих, капітало-
містких проектів є концесії. Концесія – це система 
відносин між державою (концедентом) і приват-
ною юридичною або фізичною особою (концесіоне-
ром), що виникає внаслідок надання концедентом 
концесіонеру прав користування державною влас-
ністю за договором, за плату і на поворотній основі, 
а також прав на здійснення видів діяльності, які 
становлять виняткову монополію держави. Зага-
лом в термінології Світового Банку під концесією 
розуміється прийняття приватною стороною функ-
цій управління державним підприємством на про-
тязі певного періоду часу та покладання на себе 
значних фінансових ризиків.

Закон України «Про концесію» трактує, що 
концесія – це надання з метою задоволення сус-
пільних потреб уповноваженим органом держав-

ної влади чи органом місцевого самоврядування 
на підставі концесійного договору на платній 
та строковій основі вітчизняним або іноземним 
суб'єктам господарювання (концесіонерам) пра-
ва на створення (будівництво) та/або управління 
(експлуатацію) об'єктом концесії за умови взяття 
концесіонером на себе відповідних зобов'язань, 
майнової відповідальності і підприємницького ри-
зику. Сфери господарювання, в яких дозволяєть-
ся концесійна діяльність, об'єкти права державної 
або комунальної власності, що можуть надавати-
ся в концесію, а також види підприємницької ді-
яльності, які не дозволяється здійснювати на кон-
цесійній основі, визначаються законом [11].

Деякі науковці розуміють під поняттям кон-
цесії таку форму державно-приватного парт-
нерства, яка передбачає, що приватний інвес-
тор проектує, фінансує, здійснює спорудження 
об’єкту, надає послуги, в обмін на право безпо-
середньо отримувати (збирати) дохід від спожи-
вачів послуг упродовж чітко визначеного періоду 
часу, як правило – 25-30 років. Водночас, об’єкт 
залишається у публічній формі власності. Кон-
цесія є формою делегування державної послуги 
(delegation de service public), яка визначається як 
контракт, згідно з яким державний орган пере-
дає використання державного об’єкта або інфра-
структури публічному чи приватному суб’єкту, 
доходи якого мають, значною мірою, походити 
від кінцевих користувачів згаданого об’єкта або 
інфраструктури [12].

На підставі аналізування літературних дже-
рел можна стверджувати, що у економічній лі-
тературі зміст поняття «концесія» розглядається 
в 3 напрямках: 

– як система відносин між державою та юри-
дичною або фізичною особою, що виникають 
у результаті надання концесіонерові прав на 
володіння, користування, а за певних умов і на 
розпорядження державною власністю на дого-
вірній, строковій і платній основі, а також прав 
на здійснення певних видів діяльності; 

– як передача концесіонерові об'єкта держав-
ної власності для будівництва, модернізації, 
реконструкції, експлуатації, управління, обслу-
говування на визначених у договорі умовах і від-
повідно до концесійного законодавства;

 – як особлива форма надання приватній осо-
бі на тимчасовій основі права на господарське 
використання державного або муніципального 
майна [13].

Отже, проаналізувавши вищезгадані визна-
чення концесії, можна стверджувати, що конце-
сія – це форма державно-приватного партнерства, 
яка функціонує у вигляді відносин між уповнова-
женим органом виконавчої влади (державою або 
органом місцевого самоврядування) та приват-
ним партнером (юридичною або фізичною особою) 
щодо надання прав на створення, користування, 
володіння, використання об’єкта концесіарно-
го договору (державне або муніципальне майно) 
на платній чи строковій основі, а також прав для 
здійснення певних окремих видів діяльності за 
умови, що суб’єкт підприємницької діяльності 
бере на себе можливий підприємницький ризик 
та майнову відповідальність з метою задоволення 
свої потреб та потреб населення на строк встанов-
лений концесіарним договором.
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Як відомо, концесійні стосунки оформляються 

концесійною угодою, a поєднання умов співпраці 
є концесійною моделлю. Варнавский В.Г. [14] ви-
діляє наступні моделі концесійних стосунків: 

ВОТ – (будівництво, управління, передача) – 
традиційна концесія. Концесіонер здійснює бу-
дівництво і експлуатацію об'єкту впродовж кон-
цесійного терміну, після закінчення якого об'єкт 
повертається державі. 

ВОО – різновид традиційної концесії. Кон-
цесіонер будує новий об'єкт інфраструктури 
і управляє ним на правах володіння і користу-
вання. Концесійний термін не фіксується.

 ВООТ – (будівництво, володіння, управлін-
ня, передача) – традиційна концесія. Концесійна 
компанія будує об'єкт і передає його державі від-
разу після закінчення стадії будівництва. Після 
прийому державою відповідно до концесійного 
договору об'єкт переходить у користування кон-
цесійної компанії, яка не має права володіння 
концесійним об'єктом. 

Браунфилд-контракт – традиційна концесія. 
Предметом її виступає діяльність по розширен-
ню, відновленню або реконструкції існуючого 
об'єкту, не включаючи нового будівництва.

Окрім цього, Дерябіна М.А. і Фільченков В.А. 
виділяють моделі DBOOT, DBFO [15; 16]. Вчені 
погоджуються з наявністю проектування в моде-
лях (D), оскільки у приватного сектора накопиче-
ний чималий досвід в цій області, і передача цієї 
функції приватному партнерові виглядає дуже 
логічною [17]. Порівнюючи дві ці моделі, видно, 
що в DBOOT не передбачається участь приват-
ного сектора у фінансуванні, а в DBFO відсутня 
вказівка на передачу об'єкту, що також простежу-
ється в моделі ВОО. Мається на увазі, що термін 
концесійної угоди не фіксується. Такі моделі про-
понується називати відкритими. Тоді встає пи-
тання про деякий показник, з досягненням якого 
об'єкт має бути переданий державному партнеро-
ві, інакше втрачається сенс концесії [18]. 

У моделі DBFO можна припустити, що таким 
показником може стати фінансовий ефект, тобто 
об'єкт концесії передається державному сектору, 
коли приватний сектор повернув свої інвестиції 
і отримав певну норму прибутку.

Грицай С.В. [19] у своїй роботі відмічає, що 
найбільш доцільним для інфраструктурних 
проектів використати концесійну схему РВО 
(Project – Build – Operate) – «ірландська модель». 
Підрядник від приватного сектора проектує і бу-
дує об'єкт, який відповідає вимогам громадського 
сектора і зберігає відповідальність за управлін-
ня і обслуговування об'єкту на заздалегідь ви-
значений період, в кінці якого об'єкт передається 
громадському сектору.

Разом з традиційними схемами концесії виді-
ляються також так звані «тіньові» концесії. Особ-
ливо широке поширення вони отримали у сфері 
автодорожньої інфраструктури. При використанні 
традиційної концесії плату за користування конце-
сійним об'єктом (платна дорога, міст, тунель і так 
далі) вносять водії, а «тіньова» концесія припускає, 
що витрати концесіонера, понесені ним при ство-
ренні і експлуатації об'єкту, відшкодовуються не 
безпосереднім користувачем, а державою [14].

Дані схеми тісно переплітаються одна з од-
ною, проте вони не є стабільними. Переплітаю-

чись, вони створюють інші, нові види концесій. 
Щоб ефективно використати в Україні даний 
концесійний апарат, потрібно використовувати 
усі їх різновиди.

Можна також виділити ряд інших проблем, 
із якими тісно стикається державно-приватне 
партнерство та запропонувати варіанти їх вирі-
шення (табл. 1). 

Як будь-яка форма державно-приватного 
партнерства, концесія має свої переваги та недо-
ліки (табл. 2). До переваг використання конце-
сійного апарату можна віднести:

– вільний вибір концесіонера, який пропонує 
найбільш вигідні умови;

– можливість залишити об’єкт концесії у дер-
жавній, або у приватній власності;

– отримання додаткового прибутку та залу-
чення додаткових кадрів;

– зменшення витрат обох сторін концесійного 
договору;

– використання ноу-хау;
– зростання конкурентоспроможності за умо-

ви успішної реалізації проекту;
– отримання преференцій від держави.
Щодо недоліків концесійного механізму у сфе-

рі державно-приватного партнерства, то до них 
можна віднести:

– наявність ризиків при вкладенні капіталу;
– розбіжність поглядів приватного сектора 

з державними та місцевими органами влади;
– занадто великий термін дії концесії;
– існування умов для корупції;
– загроза втрати об’єкта концесії у випадку 

непорозуміння.
Розглянувши усі переваги та недоліки конце-

сійного апарату в Україні можна стверджувати, 
що концесія є надзвичайно важливою формою 
державно-приватного партнерства. Вона необ-
хідна для того, щоб держава виконувала свої 
функції, також не менш важливим є і те, що вона 
забезпечує рівновагу інтересів між населенням, 
державою та приватним сектором. Концесія як 
одна з форм державно-приватного партнерства 
забезпечує потік інвестицій в розвиток різних 
галузей, що є одним з факторів піднесення на-
ціональної економіки. Проте державі потрібно не 
лише підтримувати та розвивати, вже на існуючі 
сьогодні потужності, але й запроваджувати но-
вітні розробки та технології.

Висновки і пропозиції. Дослідивши по-
ширену форму державно-приватного партнер-
ства – концесію, пропонуємо таке визначення: 
концесія – це форма державно-приватного парт-
нерства, яка функціонує у вигляді відносин між 
уповноваженим органом виконавчої влади (дер-
жавою або органом місцевого самоврядування) 
та приватним партнером (юридичною або фізич-
ною особою) щодо надання прав на створення, 
користування, володіння, використання об’єкта 
концесіарного договору (державне або муніци-
пальне майно) на платній чи строковій основі, 
а також прав для здійснення певних окремих 
видів діяльності за умови, що суб’єкт підприєм-
ницької діяльності бере на себе можливий під-
приємницький ризик та майнову відповідаль-
ність з метою задоволення свої потреб та потреб 
населення на строк встановлений концесіарним 
договором. Цій формі притаманні такі перева-
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Таблиця 1
Проблеми державно-приватного партнерства та шляхи їх вирішення

Проблема Вирішення

Відсутність стратегічного бачення  
з визначення пріоритетних напрямів 
впровадження державно-приватного 
партнерства та залучення інвестицій, 
а також чітких критеріїв відбору 
об’єктів та їх оцінювання

– Формування переліку пріоритетних напрямів державної політики 
щодо пошуку та визначення об’єктів для концесії чи державно-
приватного партнерства та розроблення порядку визначення 
пріоритетних об’єктів серед сукупності з метою обґрунтування 
доцільності реалізації концесій чи державно-приватного партнерства;
– розроблення реалістичної програми з визначення пріоритетів  
в різних напрямках державної політики з метою створення державно-
приватного партнерства на середньо- та довгостроковий період 
з поділом по галузях і напрямках. На основі цієї програми буде 
здійснюватися аналізування та оцінювання усіх проектів державно-
приватного партнерства;
– розроблення методики поділу територій на групи з метою розвитку 
державно-приватного партнерства за рівнем економічного розвитку 
(зростання);
– здійснення поділу територій залежно від ступеня розвитку регіону: 
стабільна промисловість (високорозвинуті) та регіони (території)  
з бідними природними ресурсами (слаборозвинуті).

Нестабільність та недосконалість 
нормативно-правової бази

Необхідність постійного вдосконалення нормативно-правової бази, 
а саме Законів, які регулюють державно-приватне партнерство 
в Україні: Цивільний кодекс України, Господарський кодекс 
України, Закон України «Про державно-приватне партнерство», 
Закон України «Про концесії», Закон України «Про концесії на 
будівництво та експлуатацію автомобільних доріг», Закон України 
«Про фінансовий лізинг», Закон України «Про оренду державного 
та комунального майна», Закон України «Про управління об’єктами 
державної власності» та інші.

Недосконала взаємодія бізнесу  
і влади

Покращення функціонування державно-приватного партнерства 
шляхом забезпечення конструктивної взаємодії бізнесу і влади, 
стимулювання довірчої атмосфери до влади в країні.

Відсутність гарантій держави  
при вкладенні інвестицій приватного 
партнера в капіталомісткі об’єкти  
та політична нестабільність в країні

Чітке розмежування об’єктів державно-приватного партнерства  
на об’єкти, які:
– передаються права в користування приватному партнеру;
– залишаються у власності держави (стратегічні об’єкти);
– можуть переходити у власність за згодою (бажанням) обох сторін
Надання гарантій урядом, що зміна влади чи політична 
нестабільність не вплине на це.

Скорочення «реального» терміну дії 
концесії

Скорочення терміну дії концесії згідно іноземного досвіду  
від 15-35 років (зараз 10-50 років) та встановлення його залежно  
від величини, капіталомісткості і стратегічності об’єкта концесії.

Незначна кількість реалізованих 
проектів державно-приватного 
партнерства 

Збільшення кількості укладання договорів державно-приватного 
партнерства за умови залучення в якості партнера представників 
малого та середнього бізнесу.

Відсутність об’єктивної плати  
за надання послуг при реалізації 
державно-приватного партнерства

Створення державного органу з регулювання тарифів, метою 
діяльності якого буде контролювання та регулювання даного процесу 
при необхідності, оскільки при реалізації договорів державно-
приватного партнерства плату за надання послуг встановлює 
концесіонер, що не завжди є об’єктивним і може призвести  
до утворення «захмарних» тарифів.

Відсутність обмежень щодо 
мінімальної кількості поданих заявок 
партнерами для одного конкурсу

Встановлення мінімальної кількості поданих заявок партнерами 
на один конкурс, адже за їх відсутності можна вважати конкурс 
проведеним навіть, якщо подався лише один учасник.  
Це не є конкурсом і може сприяти зловживанню повноваженнями  
з боку державних чи місцевих органів влади.

Джерело: cистематизовано авторами за даними [5; 8–11; 13]

Таблиця 2
Переваги та недоліки концесійного апарату

Переваги Недоліки
– вільний вибір концесіонера, який пропонує 
найбільш вигідні умови;
– можливість залишити об’єкт концесії у державній, 
або у приватній власності;
– отримання додаткового прибутку та залучення 
додаткових кадрів;
– зменшення витрат обох сторін;
– використання ноу-хау;
– зростання конкурентоспроможності за умови 
успішної реалізації проекту;
– отримання преференцій від держави.

– наявність ризиків при вкладенні капіталу;
– розбіжність поглядів приватного сектора  
з державними та місцевими органами влади;
– занадто великий термін дії концесії;
– існування умов для корупції;
– загроза втрати об’єкта концесії у випадку 
непорозуміння.

Джерело: cистематизовано авторами за даними [2–4; 5; 10–14]
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ги: вільний вибір концесіонера, який пропонує 
найбільш вигідні умови; можливість залиши-
ти об’єкт концесії у державній, або у приватній 
власності; отримання додаткового прибутку 
та залучення додаткових кадрів; зменшення 
витрат обох сторін концесійного договору; ви-
користання ноу-хау; зростання конкурентоспро-
можності за умови успішної реалізації проекту; 
отримання преференцій від держави. Недоліки 

концесії: наявність ризиків при вкладенні капі-
талу; розбіжність поглядів приватного сектора 
з державними та місцевими органами влади; 
занадто великий термін дії концесії; існування 
умов для корупції; загроза втрати об’єкта кон-
цесії. Тому врахувавши, перелічені вище не-
доліки, державі потрібно сприяти їх усуненню 
та удосконалювати, на сьогодні існуючу, норма-
тивно-правову базу.
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