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Взаємодія бізнесу та влади є важливим показником стану суспільства в 

цілому. Відносини між ними впливають на природу влади, стиль і технологію 

управління. 

В останні роки така форма взаємодії влади та ділової спільноти, як 

державно-приватне партнерство (ДПП) відіграє значну роль у супільстві. Це 

вважається необхідною умовою для розвитку ефективної ринкової економіки в 

розвинених країнах. 

Економічна категорія «державно-приватне партнерство» з’явилась 

вперше у США у зв'язку з введенням спільного фінансування програм 

підготовки кадрів державного і приватного секторів, а потім в 1950-і роки, для 

громадських послуг. Проте, в більш широкому контексті, цей термін 

використовується до процесу регенерації міст, розвитку регіональної 

інфраструктури і надання соціальних послуг із зазначенням партнерів 

державного та приватного секторів в процесі співпраці [1]. 

Згідно Закону України «Про державно-приватне партнерство» [2] 

державно-приватне партнерство – співробітництво між державними та 

приватними партнерами, яке здійснюється на договірній основі. 

В даний час існує ряд визначень державно-приватного партнерства, але 

найпоширеніше визначення – взаємодія між бізнесом та державою, що 

реалізується у довгостроковій та  середньостроковій співпраці у різних формах 

(контракти, акціонування, урядові і бізнес-асоціації) з метою прийняття 



політичних та соціальних рішень на національному, регіональному та 

місцевому рівнях. 

Участь у проектах державно-приватного партнерства, спрямована на 

створення, модернізацію об'єктів громадської (соціальної) інфраструктури:  

– природних ресурсів; 

– економічної інфраструктури (дороги і залізниці, трубопроводи, 

штучний транспорт, електростанції і лінії передачі, гідравлічні системи, водні, 

річкові та повітряні порти і лінії зв'язку, інформаційні системи тощо.); 

– об'єктів, що обслуговують матеріально-виробничу сферу (охорона 

здоров'я, освіта, культура, об'єкти туризму); 

– об'єктів державної та муніципальної адміністрації; 

– інших соціальних об'єктів інфраструктури. 

Особливого значення наявність державно-приватного партнерства має у 

формуванні механізму інвайронментальної безпеки держави та підприємства. 

Інвайронментальна безпека – це стан захищеності економіки та 

навколишнього середовища, який дозволяє зберігати стійкість до внутрішніх і 

зовнішніх загроз, здатний до вирішення проблем збалансованого розвитку 

економіки й поліпшення стану навколишнього середовища та сприяє розробці й 

реалізації національних концепцій екологічно стійкого розвитку й механізму 

його забезпечення [3, с. 55]. 

Державно-приватне партнерство щодо забезпечення інвайронментальної 

безпеки дозволить: 

– підвищити ефективність управління об’єктами різних форм 

власності з метою захисту навколишнього середовища; 

– покращити якість публічних послуг для населення та бізнесу; 

– створити умови для використання новітніх технологій та 

запровадження інновацій; 

– знизити навантаження на державний бюджет та оптимізує бюджетні 

видатки на надання публічних послуг та утримання бюджетних установ. 
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