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Реалізація механізму публічно-приватного партнерства на сільських 

територіях 

1 березня 2019 р. в науковому та громадсько-політичному журналі 

«Економіст» вийшла стаття старшого наукового співробітника відділу проблем 

економіки земельних і лісових ресурсів Інституту економіки 

природокористування та сталого розвитку (ІЕПСР) НАН України доктора 

економічних наук М. Ільїної та старшого наукового співробітника відділу 

проблем економіки земельних і лісових ресурсів цього ж Інституту кандидата 

економічних наук Ю. Шпильової  України  (Національна академія наук 

України). 

У статті  публічно-приватне партнерство (ППП) розглядається як 

інноваційна форма управління сільськими територіями, яка зорієнтована на 

їхній розвиток і забезпечення економічної спроможності. Орієнтація механізму 

на співпрацю територіальних громад актуалізує його з огляду на швидкий 

перебіг реформи децентралізації влади в Україні та переважання сільський 

територій у складі держави. 

«З метою сприяння розвитку сільських територій проекти публічно-

приватного партнерства необхідно реалізовувати в тих сферах, що потребують 

значних видатків. Зокрема, це стосується управління відходами. Будівництво 

нових сортувальних станцій потребує значних інвестицій і спеціалізованих 

технологій. Прикладом ППП у цій сфері є укладання угод з приватними 

партнерами для модернізації систем захоронення відходів. Бізнес також може 

взяти на себе зобов’язання з проектування, фінансування і будівництва 

теплоелектростанцій, реалізації проектів комбінованого виробництва теплової 

та електричної енергії, а також її продажу», – відзначать автори статті. 

На думку М. Ільїної та Ю. Шпильової, ППП на сільських територіях 

можливе також і у сферах освіти та охорони здоров’я: «Прикладом 

застосовування механізму партнерства в освітній галузі є укладання угод із 

приватними операторами на ремонт, утримання та управління школами. 

Медична реформа, автономізація державних та комунальних закладів охорони 

здоров’я та перехід до фінансування закладів охорони здоров’я за оплатою за 

медичні послуги створюють передумови для поглиблення співпраці між 

державою та приватним сектором». 

Насамкінець автори підсумовують, що процес переходу української 

сільської економіки на ППП є значно ускладненим внутрішніми протиріччями 

та об’єктивними обставинами. Для його реалізації необхідні такі чинники:  

подальша демократизація системи управління, завершення процесу об’єднання 

громад, залучення представників громад до управління територіями, розробки й 

реалізації місцевої політики. 

З повним текстом статті можна ознайомитись за посиланням: https://bit.ly/2WG9Jxg. 

 

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=4805
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=4805
https://bit.ly/2WG9Jxg

