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6. информационная подсистема предусматривает объединение
информационных ресурсов, способных обеспечить оперативное
реагирование на изменения во внешней среде, и включает инфо-
рмационные базы данных, в составе которых маркетинговая,
производственная, финансовая и кадровая информация, банк мо-
делей и методик, программные способы и интегрированные сис-
темы.

Следовательно, рассмотрение круизной индустрии с систем-
ных позиций предполагает плодотворное сотрудничество всех
участников круизного рынка, основанное на интегрированном
целенаправленном использовании их ресурсного потенциала и
ориентированное на тесное взаимодействие между входными и
выходными параметрами процесса создания круизного туристс-
кого продукта.
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На сучасному етапі розвитку національної економіки перед ба-
гатьма підприємствами постає нелегке завдання — визначення
стратегії їх подальшого розвитку. І це пов’язане не тільки з пошу-
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ком нових форм фінансування їх діяльності з метою підвищення
прибутковості, інвестиційної привабливості та конкурентоспро-
можності. Не менш важливим є пошук нових моделей і форм спів-
праці, які сприятимуть ефективнішому співробітництву державних
і приватних партнерів, що набуває особливої актуальності для
проектів як комерційної, так і соціальної спрямованості.

Основним завданням даного дослідження є окреслення перс-
пектив розвитку державно-приватного партнерства в України.

Якщо взяти до уваги, що питома вага державного сектору в
Україні не перевищує 10 % [1], а його питома вага у ВВП 37 % [2],
стає очевидним, що існують не тільки диспропорції в обсягах ви-
робництва між приватним і державним сектором, це вказує також
на формування значного сектору тіньової економіки. За умови
поширення практики державно-приватного партнерства (ДПП)
можна не тільки виявити реальну питому вагу державного сектора
економіки, а й одночасно знизити його питому вагу у ВВП за ра-
хунок виходу з тіньового сектору приватних підприємств.

Одним із вирішальних етапів у поширенні ДПП можна назва-
ти ухвалену Президентом України Програму економічних ре-
форм на 2010—2014 роки «Заможне суспільство, конкурентосп-
роможна економіка, ефективна держава» [3]. Відповідно до неї
одним із стратегічних перетворень є модернізація інфраструкту-
ри та базових секторів, що передбачається реалізувати на основі
усунення усталених структурних проблем в енергетичній, вугіль-
ній, нафтогазовій галузях, житлово-комунальному господарстві,
й на основі розвитку транспортної інфраструктури і ринку землі
[3, с. 3]. Крім того, даною Програмою передбачено розробку та
прийняття Закону України «Про державно-приватне партнерст-
во», що було реалізовано у 2010 р. [4].

У цілому, законодавча та нормативно-правова база з питань
ДПП є досить розгалуженою і це перешкоджає поширенню викори-
стання даного інструменту, у тому числі, для залучення як вітчиз-
няних, так й іноземних інвестицій. І хоча законодавством встанов-
лено, що ДПП може здійснюватися у таких сферах, як пошук,
розвідка родовищ корисних копалин та їх видобування, будівництво
об’єктів транспортної інфраструктури, машинобудування, очищен-
ня та розподілення води тощо [4], але для ефективнішого впрова-
дження ДПП необхідним є конкретизація форм здійснення проектів.

Чинним законодавством [4] встановлено, що проекти ДПП
повинні забезпечити вищу ефективність діяльності, мати довго-
тривалий характер, передбачати фінансування з боку приватного
партнера, розподіл відповідальності та ризиків між приватним і
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державним партнерами у процесі здійснення ДПП. При цьому
національне законодавство широко розуміє ДПП і передбачає,
що у рамках ДПП можуть укладатися договори про концесію,
спільну діяльність, та інші договори.

За даними Світового банку найпривабливішим сектором для
проектів ДПП в Україні за період 1992—2011 рр. були телекому-
нікації: кількість проектів дорівнювала 14 загальною інвестицій-
ною вартістю 10878,22 млн дол. США, що склало 89 % усіх інве-
стиційних коштів [5]. Друге місце посіла енергетика: 22 проекти
загальною інвестиційною вартістю 920,44 млн дол. США [5].
Усього за вказаний період в Україні було укладено 39 договорів
ДПП загальною інвестиційною вартістю 12130,66 млн дол. США
[5]. При цьому нові проекти склали 80 % вартості всіх проектів,
відчуження власності — 18 %, залишок склали договори концесії
та контракти з управління й лізингу. Отже, ті форми ДПП, які пе-
редбачають безпосередню взаємодію державних і приватних пар-
тнерств, не набули значного поширення, що свідчить про необ-
хідність їх розвитку.

Таким чином, державно-приватне партнерство в України мо-
же стати одним із напрямів стратегічного розвиту підприємств за
умови вдосконалення чинного законодавства. Предметом пода-
льших досліджень буде світовий досвід ДПП і перспективи його
застосування в Україні.
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