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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасній змішаній ринковій економіці формують$

ся регульовані економічні відносини з тісною взаємо$
дією та співіснуванням держави і бізнесу, що прояв$
ляється у розвитку різноманітних форм партнерства та
їх поширення в різних галузях економіки. Найбільш
поширеною формою ДПП є концесія, застосування якої
має істотні переваги перед всіма іншими.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Вивченням проблем формування концесійних відно$

син у процесі трансформації економіки й обгрунтуван$
ня заходів щодо вдосконалення механізмів використан$
ня концесії з метою залучення інвестиційних ресурсів
займалися такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як: О. Ві$
карчук, М. Войнаренко, І. Бернштейн, М. Богуславсь$
кий, І. Запатріна, З. Варналій, В. Денисюк, В. Осіпов,
Т. Пузанов, Я. Усенко, В. Чепінога та ін. Окремі аспек$
ти інституційно$правового та економіко$організаційно$
го забезпечення реалізації різних форм державно$
приватного партнерства досліджували В. Варнавский,
В. Геєць, О. Головко, М. Дерябіна, С. Дрига, Т. Єфімен$
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ко, М. Клінова, О. Кужель, В. Ляшенко, Я. Жаліло та ін.
Однак відсутнє комплексне дослідження такої форми
державно$приватного партнерства, як концесія для
вітчизняної практики у процесі реалізації стратегічних
суспільних і приватних ініціатив.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є дослідження механізмів використан$

ня концесії як форми реалізації проектів державно$при$
ватного партнерства в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Державно$приватне партнерство має широкий
спектр реалізації в різних формах. У першу чергу, це
різноманітні контракти, які держава укладає з приват$
ними компаніями: на виконання робіт і надання сусп$
ільних послуг, управління, поставку продукції для дер$
жавних потреб, контракти технічної допомоги і т.д. По$
друге, орендні (лізингові) відносини, що виникають у
зв'язку з передачею державою в оренду приватному сек$
тору своєї власності: будівель, споруд, виробничого
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обладнання. По$третє, узгодження про розподіл про$
дукції. По$четверте, створення державно$приватних
підприємств шляхом акціонування державних або ство$
рення спільних підприємств. По$п'яте, угоди про кон$
цесії [5].

Концесія (концесійна угода) — специфічна форма
відносин між державою і приватним партнером, згідно
з якою держава (регіон) у рамках партнерських відно$
син, залишаючись повноправним власником майна,
надає право приватному суб'єкту виконувати протягом
визначеного строку певні функції згідно з договором і
наділяє його з цією метою відповідними правами, необ$
хідними для забезпечення нормального функціонуван$
ня об'єкта концесії. За користування державною чи му$
ніципальною власністю концесіонер вносить плату на
умовах, обумовлених у концесійній угоді. Право влас$
ності на вироблену по концесії продукцію передається
концесіонеру.

Характерні ознаки концесії [2, c. 66]: її предметом
завжди є державна (муніципальна) власність, а також
монопольні види діяльності держави або муніципаль$
ного утворення; одним із суб'єктів концесійної угоди
виступає держава чи муніципалітет (в особі відповід$
них органів виконавчої влади); основна ціль — задово$
лення суспільних потреб; базується на договірній ос$
нові; передбачає зворотність предмета угоди, що на$
дається приватному партнеру за плату, обумовлену в
угоді.

До основних законодавчих актів, якими регулюють$
ся концесії в Україні, відносяться Господарський кодекс
(Глава 40) [1] Закон України "Про концесії" [3], а також
деякі постанови Кабінету Міністрів України.

Відповідно до закону, концесія — це надання пра$
ва створення (будівництва) та/або управління (експ$
луатації) об'єкту концесії з метою задоволення дер$
жавних потреб уповноваженим державним органом
або органом місцевого самоврядування на оплатній
основі і на певний період українським або іноземним
суб'єктам підприємницької діяльності (концесіоне$
рам) за умови, що концесіонер візьме на себе певні зо$
бов'язання, відповідальність за майно та внутрішні
ризики [3].

Таким чином, ключові характеристики концесій
включають у себе контрактні стосунки державного
органу та юридичної або фізичної особи стосовно прав
на створення та/або управління певним об'єктом з ме$
тою задоволення потреб суспільства.

Відповідно до українського законодавства, сфери
економічної діяльності, в яких реалізуються концесійні
угоди і які мають пряме відношення до потреб суспіль$
ства, такі:

— водопостачання, каналізація та очищення стічних
вод;

— послуги громадського транспорту;
— будівництво та експлуатація автотрас, дорожніх

об'єктів, дорожньої інфраструктури або інших до$
рожніх структур;

— будівництво та експлуатація комунікацій;
— будівництво та експлуатація вантажних та паса$

жирських портів;
— будівництво та експлуатація аеропортів;
— телекомунікаційні послуги, включаючи викорис$

тання мереж;
— поштові послуги;
— транспорт та постачання природного газу;
— генерація та/або транспорт електроенергії;
— послуги кетерінгу для населення;
— будівництво житла;
— послуги у сфері обслуговування житла;
— використання соціально$культурних об'єктів (за

винятком розташованих у зонах відпочинку);
— послуги муніципальних парків;
— ритуальні послуги;
— будівництво та експлуатація готелів, туристичних

комплексів, кемпінгів та інших об'єктів туристичної
інфраструктури;

— збирання та утилізація відходів;
— послуги з теплопостачання [3].
Одним із принципів концесійної діяльності є відбір

концесіонерів, головним чином, на конкурсній основі.
Тендер на надання концесії організується та прово$
диться концесіонером. Законодавством не визначено
істотних економічних пільг (переваг) для концесіоне$
ра.

Перевагами концесії на відміну від інших форм парт$
нерства, що визначає її перспективність, є: довгостро$
ковий характер, що дозволяє обом сторонам здійсню$
вати стратегічне планування своєї діяльності; найбільш
широкі повноваження приватного суб'єкта у прийнятті
адміністративно$господарських і управлінських рішень;
за державою в існуючих інституційно$правових умовах
залишаються достатні важелі впливу на концесіонера у
випадку порушення ним умов концесії чи необхідності
захисту суспільних інтересів; держава передає концесі$
онерові тільки права володіння й користування об'єктом
своєї власності, залишаючи за собою право розпоряд$
ження нею.

Концесієдавцем щодо об'єкта права комунальної
власності є відповідний орган місцевого самовряду$
вання, який може прийняти рішення щодо розширен$
ня сфер господарської діяльності, в яких об'єкти пра$
ва комунальної власності можуть надаватися у кон$
цесію.

Інститут концесії суміщає в собі ознаки підряду
(наприклад, виконання на власний ризик роботи із бу$
дівництва доріг за завданням концесієдавця) та інсти$
тутів найму, оренди, фінансового лізингу (строкове,
платне володіння і користування дорогою). Згідно зі
ст. 20 Закону України "Про концесії" передача об'єктів
у концесію не зумовлює перехід права власності на цей
об'єкт до концесіонера та не припиняє права держав$
ної чи комунальної власності на ці об'єкти [3]. Однак
концесіонер у разі виконання умов концесійного до$
говору має право на продовження строку його дії. Кон$
цесійна угода укладається на термін, визначений в
угоді, який має бути не менше ніж 10 років і не більше
ніж 50 років.

Єдине, що передбачає українське законодавство —
це те, що концесіонери неприбуткових або низькопри$
буткових об'єктів, які характеризуються великою соц$
іальною значимістю, можуть мати пільги стосовно кон$
цесійних виплат, а також право на субсидії, компенсації
та пільги у відповідності до угоди. Порядок визначення
таких об'єктів, а також умови надання субсидій, ком$
пенсація та пільг, встановлюються Кабінетом Міністрів
України.

Низька активність укладання концесійних угод в
Україні пов'язана з недостатнім захистом прав концес$
іонера, адже його ризики та високі витрати в ході реал$
ізації концесійного договору, обтяжуються ще й необ$
хідністю сплати високого концесійного платежу дер$
жаві. Існує цілий ряд причин, чому зарекомендована у
світі ідея концесій не має широкої популярності в Ук$
раїні:

— оскільки концесії застосовуються тільки до дер$
жавного майна, неможливо застосувати концесію до
об'єктів, які належать суб'єктам колективної власності
із значною державною часткою у статутному фонді;

— відсутність пільг для концесіонерів;
— питання оренди земельних ділянок для концесій$

ної діяльності на території кількох громад не врегульо$
вано;

— перелік об'єктів державної власності, які можуть
використовуватися ля концесії, не відповідає реаль$
ності;

— тривалі терміни окупності концесійних проектів,
через які неможливо спрогнозувати повернення інвес$
тицій;
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— неприбутковість комунальної сфери;
— відсутність розподілу ризиків між державним та

приватним партнерами;
— для автошляхів — відсутність інших можливос$

тей, окрім запровадження прямої оплати за користу$
вання, застосовувати інші моделі компенсації інвестицій;

— відсутність урядових гарантій для покриття ри$
зиків інвесторів у разі, якщо прогнозований за проек$
том обсяг руху на платних шляхах не буде досягнутий;

— загальний інвестиційний клімат у країні.
Найбільшого поширення концесії набули в інфрас$

труктурних галузях, де існують потреби у великих об$
сягах інвестицій та нових технологіях управління, які
можуть залучатись із приватного сектора на будівниц$
тво, модернізацію чи управління об'єктів інфраструк$
тури.

При цьому концесійні відносини можуть базуватись
на різному поєднанні прав власності між державою і
приватним партнером, а також обумовлених обмежень
господарсько$інвестиційної діяльності щодо будівниц$
тва, експлуатації чи управління.

З огляду на релевантність державно$приватного
партнерства вітчизняним економічним, політичним та
інституційно$правовим умовам, концесійна модель, по$
рівняно з альтернативними, є найбільш прийнятною для
реалізації національних проектів.

Згідно зі ст. 12 Закону України "Про концесії", кон$
цесійний платіж вноситься концесіонером відповідно до
умов концесійного договору незалежно від наслідків
господарської діяльності. З останнім безпосередньо
пов'язана ще одна ознака концесії — покладення май$
нової відповідальності та можливого підприємницько$
го ризику на концесіонера [3].

Методика розрахунку концесійного платежу за
право на управління (експлуатацію) цілісним майновим
комплексом на базі показників фондовіддачі затверд$
жена Постановою Кабінету Міністрів України від 12
квітня 2000 р. № 639. Концесіонерам збиткових і низь$
корентабельних об'єктів концесії, які мають важливе
соціальне значення, концесієдавець може надавати
пільги щодо концесійних платежів, а також передба$
чати в договорі надання дотацій, компенсацій та пільг.
Порядок визначення таких об'єктів, а також умови
надання дотацій, компенсацій та пільг встановлюють$
ся Кабінетом Міністрів України у Порядку визначен$
ня об'єктів концесії, концесіонерам яких можуть на$
даватись пільги щодо концесійних платежів, дотації,
компенсації та умов їх надання, затверджених Поста$
новою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р.
№ 1114.

Умови концесійного договору є чинними на весь
строк його дії, навіть у випадках, коли після його укла$
дання законодавчими актами встановлено правила, які
погіршують становище концесіонера. У цьому випадку
концесіонер позбавлений права на оскарження в судо$
вому порядку дій та змін договору зі сторони концесіє$
давця, навіть за умови повного виконання своїх сусп$
ільних зобов'язань.

Особливістю концесійних угод є фіксація в них пуб$
лічних інтересів, представником яких є держава та
відповідальності приватного партнера (концесіонера) у
забезпеченні безперебійного надання послуг, їх загаль$
нодоступності та рівності тарифів на однакові види, не$
дискримінації користувачів щодо їх одержання. З ог$
ляду на це, для захисту суспільного інтересу в концес$
ійному договорі можуть бути прописані спеціальні права
органу публічної влади, проте пеня за порушення зобо$
в'язань з боку концесіонера вітчизняним законодав$
ством не передбачена. Крім того, в Законі України "Про
концесії" не сформульована суспільно значима концеп$
ція концесійного договору та право концесієдавця в
односторонньому порядку змінити умови договору в
разі порушення суспільного інтересу зі сторони конце$
сіонера [3].

Варто зазначити, що для більш позитивного ефекту
від угод концесії в Україні треба законодавчо передба$
чати у концесійних договорах (контрактах) ще й такі
істотні умови: зобов'язання щодо захисту природного
середовища; порядок розподілу витрат на розвідку, роз$
робку і освоєння природних ресурсів; порядок фінан$
сування будівництва об'єктів відповідно до призначен$
ня на території земельних ділянок, які передаються кон$
цесіонеру; види і розмір платежів за концесію і поря$
док їх здійснення; форми участі концесіонера в уп$
равлінні концесійним підприємством та контролі за його
діяльністю; пільги і гарантії, які надаються концесіоне$
ру; правові наслідки припинення або розірвання конце$
сійного договору стосовно поліпшення об'єкта концесії,
які можна і не можна відокремити від нього; питання
власності на вироблену продукцію і прибутки, які от$
римані концесіонером у результаті експлуатації об'єктів
концесії; порядок припинення діяльності концесійного
підприємства, якщо воно було створено; неприпус$
тимість односторонньої зміни умов концесійного дого$
вору та інші [4, c. 30].

Недостатньо висвітленим залишається порядок ви$
ділення засобів на концесійні угоди з державного чи
муніципального бюджету, а концесійні домовленості
зорієнтовані здебільшого на модернізацію та експлуа$
тацію діючих майнових комплексів — аеропортів,
портів, вокзалів, окремих терміналів. Також проблема$
тичною є реальна поява приватних автомагістралей,
адже існують проблеми щодо відведення земель. Зави$
щені також очікування державної чи регіональної вла$
ди щодо приватного фінансування проектів у концесій$
них угодах. Адже світовий досвід підтверджує, що до$
рогі інфраструктурні проекти вимагають фінансової
участі держави не нижче 40 %.

ВИСНОВКИ
В Україні для активізації державно$приватного парт$

нерства у формі концесії першочергові заходи удоско$
налення їх правового регулювання повинні стосуватись:
зміни цільового призначення об'єктів концесійної угоди;
гарантій виконання платіжних зобов'язань за концесій$
ним договором зі сторони державної влади; страхуван$
ня об'єкта концесійної угоди та форм забезпечення зо$
бов'язань; розширення інструментів участі держави у
фінансуванні проектів; укріплення гарантій, прав і закон$
них інтересів інвесторів та ін. З метою сприяння поши$
ренню концесійних угод, поряд з удосконаленням нор$
мативної правової бази, з боку державних органів вико$
навчої влади необхідно також надання консультаційної
підтримки регіональним і муніципальним органам влади,
організація супроводу та моніторингу концесійних про$
ектів, розповсюдження кращої практики їх реалізації,
забезпечення перепідготовки державних і муніципальних
службовців, формування центрів компетенції.
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