
191

Таким чином, оцінка стану розвитку економіки України виявила
вплив не лише викликів світових економічних криз, але й отримала
негативний кумулятивний ефект у вигляді зростання темпів інфляції
та падіння темпів розвитку впродовж 2011–2015 років. Тому, для за-
безпечення відновлювального макроекономічного зростання Украї-
ни в найближчій перспективі у 2017–2018 роках слід орієнтуватись
на світові тенденції економічного розвитку в цілому та аналогічних
країн з ринками, що формуються і країн, що розвиваються. За цих
умов економіка України відчує лише повільне відновлювальне зрос-
тання ВВП. Для пожвавлення економічного зростання Україні необ-
хідно активізувати її зовнішню торгівлю з європейськими країнами,
що розвиваються та нарощувати експорт у Китай, збільшувати інве-
стування в експортоорієнтованих секторах економіки, зберігати по-
мірну волатильність валютного курсу, проводити політику стрима-
ного пом’якшення грошового ринку, проводити структурні зміни в
зовнішньоекономічній діяльності та орієнтуватися виходити на нові
глобальні ринки.
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КОРУПЦІЯ ТА ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО

Державно-приватне партнерство (ДПП) пропагується в різних
країнах у якості рішення для фінансування інфраструктурних проек-
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тів з обмеженими державними бюджетами. Незважаючи на безліч
проблем, пов’язаних з ДПП в різних країнах світу, включаючи роз-
винуті, багато політиків, підприємців і вчених розглядають ДПП як
інструмент для подолання корупції. Явище корупції руйнує норма-
льні стосунки в системі ДПП і нівелює очікуваний ефект для суспі-
льства. Корупція призводить до зростання вартості державних по-
слуг і разом з тим зниження їх якості. В якості засобів подолання
корупції у ДПП необхідно розглядати комплексну програму заходів:
адміністративних, правових, моральних та економічних.

Правила і процедури мають бути розроблені таким чином, щоб
зменшити імовірність корупції на етапі виконання контракту, а саме
обов’язкове використання типових договорів, щоб запобігти тому,
що хабарі пропонуються в обмін на вигідні умови контракту. Разом
з тим, варто передбачити можливість вносити зміни в стандартизо-
ваний договір, але ці зміни мають бути обґрунтовані і зафіксовані.
Для того, щоб боротися з корупцією державний орган може запро-
понувати структуру винагороди (заробітної плати та премій) для
державного службовця, який забезпечує стимули не робити помил-
кових або злочинних дій. Доцільно виплачувати додаткову зарплату
державному службовцю, коли він сприяє як зниженню ціни контра-
ктів, так і ефективності їх виконання.

Розкриття договірних умов та інформації про результати діяль-
ності може поліпшити контроль і допомогти владі забезпечити пра-
вильні стимули для державних посадових осіб. Незважаючи на те,
що положення договорів мають бути конфіденційними, оскільки їх
розкриття може зашкодити підряднику шляхом виявлення стратегі-
чної інформації для його конкурентів, може бути доречно розкрива-
ти окремі умови: схеми оплати, стандарти якості, ціни на послуги
користувачам.

Головним питанням у наданні громадських послуг є якість ак-
тивів, використовуваних у процесі будівництва, а також витрати на
технічне обслуговування з урахуванням терміну служби об’єктів.
Наприклад, покладання відповідальності за дороги на державні
агентства для підтримки якості шляхів у більшості випадків є до-
рогим порівняно з практикою ДПП, коли вартість проекту знижу-
ється про великий тривалості проекту. У ДПП якість активів прое-
кту ґрунтуються більше на інноваціях, що надаються приватними
партнерами.



193

При варіанті державних закупівель існують контрольні служби з
головною відповідальністю за контроль якості процесу призначення
підрядників. Іноді служби контролю не мають достатньо знань і на-
вичок, необхідних для виконання своїх функцій або існує політич-
ний вплив на контроль відбору.

Культура прозорості має бути створена в механізмі ДПП з вико-
ристанням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) і розвит-
ку концепції електронного уряду в наданні громадських послуг на
всіх можливих рівнях. Ідея полягає в тому, щоб після завершення
процесу будівництва функції обслуговування та експлуатації публі-
чних активів були делеговані приватному сектору, таким чином, бу-
дуть скорочені державні витрати.

Корупція в державних закупівлях може виникати на різних ета-
пах процесу закупівель, а саме: в плануванні, тендері, виконанні.
Корупція на стадії укладання контрактів є найскладнішим видом ко-
рупції, щоб виявити, як був розроблений договір, важко буває ви-
явити невиправдану вигоду для підрядника. Угоди в рамках ДПП
особливо уразливі для корупції через свою складність і центральну
роль на стадії проектування. Договори, як правило, залишаються
конфіденційною інформацією, також недостатня прозорість існує
щодо непередбачених обставин, які викликають грошові компенса-
ції підряднику.

Центральні органи (Уряд, міністерства, відомства) мають коор-
динувати національну програму ДПП і надавати рекомендації щодо
контрактів і тендерів, а місцеві органи влади – будуть реалізувати та
контролювати місцеві проекти. Таке делегування контрактації буде
сприяти тому, що знизиться ризик корупції на місцевому рівні. Од-
нак це не виключає корупції на етапі виконання контрактів. Слід за
прикладом європейських країн вимагати укладання уніфікованих
контрактів, розроблених централізовано з правом на незначні варіа-
ції, тим самим зменшуючи можливості тлумачення на розсуд місце-
вих адміністрацій.
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗМУ МІЖМУНІЦИПАЛЬНОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА У ПРОЦЕСІ БЕЗПЕЧНОГО
СТАЛОГО РОЗВИТКУ МАЛИХ МІСТ УКРАЇНИ

Економічна безпека малих міст є критичним фактором для роз-
витку регіональної економіки України, формування та розвитку її
людського та інноваційного капіталу. ЇЇ забезпечення безпосередньо
пов’язане з розробкою та впровадженням універсальних механізмів
стимулювання економічного зростання, серед яких провідна роль
належить механізму міжмуніципального співробітництва (далі –
ММС).

В умовах недосконалої адміністративно-територіальної системи
та обмеженості фінансових ресурсів громади малих міст не спромо-
жні самостійно вирішувати комплексні соціально-економічні про-
блеми власних територій. За цих обставин ММС як інноваційна фо-
рма місцевого розвитку та модель об’єднання зусиль і засобів
місцевих громад для вирішення спільних проблем і використання
спільних можливостей є ефективним інструментом покращення ди-
наміки соціально-економічного зростання та зміцнення економічної
безпеки малих міст України.




