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підприємств. Комплексний аналіз транспортного ринку є відправним пунктом маркетингового до-
слідження і розрізняється за видами діяльності, ступеня охоплення ринку, періодам проведення і
глибині часового горизонту прогнозу.

За видами діяльності розрізняють ринки: вантажних перевезень, пасажирських перевезень, під-
собно-допоміжної діяльності транспортних підприємств.

За ступенем охоплення розрізняють ринки: глобальний (світова транспортна система, напри-
клад, для морського і повітряного транспорту); загальнодержавний або міждержавний (у масштабі
території країни, наприклад мережа залізниць); регіональний (у межах економічного району, вели-
кого регіону або адміністративного утворення — країни, області, краю); локальний (у районі тя-
жіння залізниці, відділення дороги, станції, автотранспортного підприємства, пароплавства); спе-
ціальний або вибірковий, що охоплює певну частину, полігон або напрямок транспорту, переве-
зення окремого роду вантажу або виду сполучення пасажирських перевезень (приміських, дале-
ких, міжміських, зарубіжних, туристичних).

За періодичністю проведення аналізу транспортного ринку розрізняють: регулярний, плановий
аналіз, проведений через заздалегідь встановлені проміжки часу (один раз на рік, один раз на два
роки, один раз на п’ять років); періодичний або ситуаційний аналіз, проведений періодично по мі-
рі зміни економічної ситуації на ринку; оперативний аналіз, що припускає постійне спостереження
за ринковою кон’юнктурою [4].

За глибиною часового горизонту прогнозу аналіз ринку ділиться: на короткостроковий (не бі-
льше року); середньостроковий (до 2—5 років); довгостроковий (до 5—10 років і більше).

Отже, основними питаннями, які потребують подальшого дослідження є: оцінка ємності транс-
портного ринку, встановлення тенденцій його розвитку, визначення якісних запитів на транспорт-
не обслуговування споживачів, а також вивчення сфер діяльності конкуруючих видів транспорту.
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Аннотация. Представлены основные аспекты, критерии и показатели оценки готовности государ-
ства к использованию механизма государственно-частного партнерства для реализации инфрастру-
ктурных проектов
Abstract. The main aspects of the criteria and indicators for assessing the state of readiness for use of
public-private partnerships for infrastructure projects.

Успішність реалізації інфраструктурних проектів на умовах державно-приватного партнерства
(ДПП) потребує створення необхідних передумов, однією з важливіших з яких є готовність дер-
жави до використання партнерських взаємодій у реалізації суспільно значущих проектів. ДПП по-
требує не тільки об’єднання ресурсів і зусиль державного та приватного партнерів, а й розподіл
між ними ризиків. При цьому часто виникає потреба у додатковій підтримці проектів з боку дер-
жави у вигляді різноманітних державних гарантій. У свою чергу, надання таких гарантій пов’язано
із необхідністю формування в бюджеті країни відповідних стабільних джерел фінансування або
створення спеціальних позабюджетних фондів гарантування виконання прийнятих на себе держа-
вою за проектами ДПП фінансових зобов’язань.

Реалізація інфраструктурних інвестиційних проектів (зокрема у транспорті, енергетиці, туриз-
мі), через високу капіталомісткість і ризикованість, значні експлуатаційні витрати та державне ре-
гулювання рівня тарифів часто є комерційно неефективною для приватних інвесторів. З іншого
боку, реалізація капіталомістких інфрастуктурних проектів силами держави неможлива через об-
меженість бюджетних ресурсів. До того ж через стратегічний характер більшості інфраструктур-
них галузей (транспорт, енергетика) їх об’єкти повинні залишатись у державній власності.

Прийняття на себе урядом країни надмірних зобов’язань за проектами ДПП може призвести до
неефективної роботи приватних учасників партнерства, що в кінцевому рахунку не забезпечить
досягнення мети створення такого партнерства: надання суспільству якісних послуг за доступною
вартістю. У разі, якщо держава залишає необґрунтовано високі ризики приватному партнеру, про-
ект може бути зупинений як неефективний для останнього. Це призведе до втрати довіри до на-
дійності оголошеної урядом країни політики партнерства з бізнесом і механізму ДПП у цілому.

Усе це пояснює необхідність виваженого застосування органами влади механізму ДПП і готов-
ність саме держави до партнерства з бізнесом. Отже постає завдання виявлення основних аспектів
і визначення готовності держави до використання механізму партнерських взаємодій з бізнесом.

Враховуючи складність як механізму державно-приватного партнерства, так і передумов його
успішної реалізації, пропонується розглядати такі основні аспекти для оцінювання готовності
держави до партнерских взаємодій з бізнесом:

1. Наявність політичної підтримки урядом. Для оцінювання рівня політичної підтримки парт-
нерських взаємодій держави з бізнесом можуть використовуватись такі критерії, як:

− визнання ролі державно-приватного партнерства в інвестиційній підтримці розвитку інфра-
структурних галузей. Це відображається в таких характеристиках дій уряду, як активне просуван-
ня ДПП у різних сферах соціально-економічного розвитку та розвитку регіонів, розроблення «до-
рожньої карти» реалізації механізму ДПП в інфраструктурних галузях;

― наявність проектів для реалізації на засадах ДПП. Втілюється у таких показниках, як доста-
тність наявних проектів і надійність пропозицій для приватних партнерів, прозорість політики
ДПП для усіх зацікавлених сторін;

― наявність правової бази. Її розвиненість і відповідність потребам сьогодення оцінюється за
такими показниками, як: стабільність і чіткість правового середовища реалізації механізму ДПП,
чіткі критерії до розподілу обов’язків між державними і приватними партнерами, законодавча під-
тримка надання держаних гарантій приватним партнерам;

― сприйняття політики ДПП у суспільстві. Оцінюється за такими показниками, як: позитивне
ставлення до політики ДПП усіх зацікавлених сторін, задоволеність споживачів наданими в ре-
зультатів реалізації проектів на засадах ДПП послугами.

2. Здатність уряду до управління процесом ДПП. Для оцінювання здатності уряду до управлін-
ня процесом партнерських взаємодій з бізнесом можуть використовуватись такі критерії, як:

― процедура відбору проектів ДПП. Оцінюється за такими показниками, як: чіткі та відкриті
вимоги та критерії до проектів, що можуть бути реалізовані на засадах ДПП, забезпечення станда-
ртизації моделей реалізації проектів у галузі на засадах ДПП, стандартизація процедури перевірки
проекту ДПП на життєздатність і забезпечення кращого співвідношення ціни та якості.

― інституційне забезпечення. Його якість оцінюється за такими показниками, як: забезпече-
ність збалансування інтересів централізованого управління розвитком галузі з місцевими потре-
бами територіальних громад, чіткий розподіл функцій і відповідальності між усіма учасниками ін-
ституційного середовища, висока фахова підготовка спеціалістів, зайнятих у підготовці та
реалізації проектів ДПП як з боку державного, так і приватного партнерів.

3. Організація виконання (реалізації) проектів. Для оцінювання рівня організаціївиконання
проектів ДПП можуть використовуватись такі критерії, як:
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― бізнес-плани проектів і розподіл ризиків між учасниками. Їх повнота та якість оцінюється
за такими показниками, як: наявність у контрактах усіх комерційних аспектів проекту (обсягу ін-
вестицій, вартості очікуваних послуг, рівень доходів, тривалість проекту, розміри та випадки на-
дання проекту державних гарантій тощо), чіткий і справедливий розподіл ризиків і доходів між
учасниками проекту, чіткий опис зобов’язань виконавців і процедур звітності перед урядом;

― процедура тендеру. Її відкритість оцінюється за такими показниками як: надання повної ін-
формації усім зацікавленим сторонам перед і під час проведення тендерних процедур, справедлива
та прозора процедура тендеру, стандартизація проведення тендерної процедури;

― контроль реалізації проекту та зворотній зв’язок. Оцінюється за такими показниками, як:
забезпечення контролю громадськості та усіх зацікавлених сторін за реалізацією проекту та його
окремих етапів, а також якості одержуваних послуг, вчасне коригування одержаних результатів з
метою усунення негативних відхилень на подальших етапах реалізації проекту.

Отже, виявлення готовності держави до використання механізму ДПП у реалізації інфраструк-
турних проектів неохідно проводити комплексно, ураховуючи як наявність політичної підтримки,
так і здатність уряду до управління процесом ДПП, організацію виконання (провадження) проек-
тів. Врахування зазначених аспектів дає, на нашу думку, змогу отримати об’єктивну оцінку готов-
ності держави до реалізації інфраструктурних проектів на умовах державно-приватного партнерс-
тва.
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Анотація: У статті розглянуто питання сутності, призначення та ролі фінансової інфраструкту-
ри в архітектурі сучасної фінансової системи.
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы сущности, назначения и роли финансовой инфра-
структуры в архитектуре современной финансовой системы.
Abstract: The article deals with the nature, purpose and role of the financial infrastructure in the architec-
ture of the modern financial system.

Проблемам розвитку інфраструктури науковці приділяли увагу ще з кінця ХІХ століття, адже
умовою якісного розвитку ринку є розвиток його інфраструктури. Сьогодні, коли в світовій еко-
номіці посилюються тенденції фінансіалізації, особливої гостроти набувають проблеми розвитку
саме фінансової інфраструктури. Сучасна фінансова інфраструктура повинна оперативно реагува-
ти на зміни у фінансовій сфері, забезпечуючи стабільне та ефективне функціонування всієї фінан-
сової системи країни. Саме ці міркування обумовлюють актуальність даного дослідження.
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