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Питання ідентифікація та формування суб’єктного складу економічного аналізу формування та 
реалізації проекту державно-приватного партнерства є досить актуальними в наш час. В 
процесі дослідження було встановлено, що змоделювати в повному обсязі організаційну модель 
економічного аналізу підприємства не можливо для формування та реалізації проекту державно-
приватного партнерства. Як наслідок, необхідним є вивчення функціонування суб’єктів 
організації та здійснення економічного аналізу на різних етапах формування та реалізації 
державно-приватного партнерства. Зважаючи на специфіку управління проектами державно-
приватного партнерства, вважаємо, що порядок залучення суб’єктів до аналітичної роботи має 
відповідати певному етапу формування та реалізації проекту. В статті визначено, що 
аналітичні центри варто формувати як за процесами, що безпосередньо стосуються реалізації 
державно-приватного партнерства з боку суб’єкта, відповідального за його реалізацію, так і за 
окремими операціями участі окремого учасника з позиції оцінки власної ефективності та 
економічної вигоди. Нами було запропоновано загальний перелік аналітичних центрів управління 
процесами формування та реалізації проекту державно-приватного партнерства, який можна 
адаптувати до специфіки окремих проектів та форм їх реалізації. Встановлено, що зазначений 
перелік не є вичерпним та може доповнюватися як за окремими запитами, так і в контексті 
галузевої специфіки проекту. Мета аналітичного центру може бути розширена власне як і сам 
перелік аналітичних центрів, що залежить від галузевої специфіки та умов договору. 
Дослідження показало, що важливе значення для організації економічного аналізу формування та 
реалізації проекту державно-приватного партнерства набуває ідентифікація та змістовне 
наповнення функцій суб’єктів економічного аналізу. В контексті визначених суб’єктів та їх 
розподілу на внутрішні і зовнішні, доричним буде виокремити дві форми організації економічного 
аналізу, а саме: залучення сторонніх осіб на основі аутсорсингу або консалтингових послуг; 
здійснення економічного аналізу спеціальним підрозділом або особою наділеною відповідними 
функціональним обов’язками.  
 
The issues of identification and formation of the subjective composition of the economic analysis of the 
formation and implementation of the public-private partnership project are quite relevant today. In the 



course of the research it was found that to model in full the organizational model of economic analysis of 
the enterprise is not possible for the formation and implementation of the public-private partnership 
project. As a consequence, it is necessary to study the functioning of the entities of the organization and to 
carry out economic analysis at different stages of the formation and implementation of public-private 
partnerships. Considering the specifics of public-private partnership project management, we believe that 
the procedure for involving entities in analytical work should correspond to a certain stage of project 
formation and implementation. The article states that think tanks should be formed both by processes 
directly related to the implementation of the public-private partnership by the entity responsible for its 
implementation, as well as by the individual participant's own operations in terms of assessing their own 
efficiency and economic benefits. We have offered a general list of analytical centers for managing the 
processes of forming and implementing a public-private partnership project, which can be adapted to the 
specifics of individual projects and forms of their implementation. It is established that the above list is not 
exhaustive and can be supplemented both on individual requests and in the context of sector specificity of 
the project. The purpose of the think-tank can be expanded in the same way as the list of think-tanks, 
depending on the industry specificity and the terms of the contract. The research has shown that the 
identification and meaningful filling of the functions of the subjects of economic analysis is of great 
importance for the organization of economic analysis of the formation and implementation of the public-
private partnership project. In the context of the identified entities and their division into internal and 
external, the Doric will distinguish two forms of economic analysis organization, namely: outsourcing 
through outsourcing or consulting services; carrying out economic analysis by a special unit or a person 
entrusted with relevant functional responsibilities. 
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Актуальність дослідження. Питання організації економічного аналізу формування та реалізації проекту 

державно-приватного партнерства є складними та мало дослідженими. Складність полягає в тому, що на різних етапах 
формування та реалізації проекту державно-приватного партнерства залучаються різні суб’єкти здійснення аналітичних 
процедур, крім того, зацікавленими сторонами в економічному аналізі є як державний так і приватні партнери, а на 
етапі формування проекту навіть претенденти, яких може бути безліч. Особливої складності надає процесу організації 
різносторонність об’єктів, які підлягають економічному аналізу, та цілей які переслідують користувачі щодо них. Стан 
наукових дослідження з проблем організації економічного аналізу характеризується відсутністю наукових результатів 
щодо вибору форм організації, суб’єктів організації та здійснення. Це може бути обумовлено заниженою актуальністю 
проблем формування та реалізації проектів державно-приватного партнерства та їх активізацією лише в останні 3-4 
роки. Так, невирішеними залишаються питання складу суб’єктів організації та ведення економічного аналізу на різних 
етапах формування та реалізації проектів державно-приватного партнерства, форм організації економічного аналізу та 
аналітичних процедур й, відповідно, налагодження інформаційно-комунікаційних процедур щодо інформаційного 
забезпечення економічного аналізу та механізму оприлюднення його результатів різним учасникам державно-
приватного партнерства та громадським інститутам, що зацікавленні в аналітичній інформації.  

Досить яскраво важливість організації економічного аналізу актуалізувала О.В. Олійник, зазначаючи наступне: 
«Реалії сучасної економіки є такими, що результативність діяльності стає все більшою мірою залежною від якості 
інформації, значна частина якої формується в системі економічного аналізу. В умовах постіндустріальної економіки 
саме економічний аналіз стає засобом створення основного її ресурсу – інформації; інформаційно-аналітична діяльність 
формується (виокремлюється) як окремий вид діяльності.  

Застосування системного підходу як методологічної бази дослідження дозволило обґрунтувати економічний 
аналіз як систему пізнання дійсності та впливу на неї. Економічний аналіз як система, що відображає процес впливу на 
дійсність, тобто як вид діяльності, формує спосіб використання суб’єктом властивостей об’єктів та взаємовідносин між 
ними при вирішенні завдань управління за допомогою взаємозв’язку відповідних методів, організаційних форм, 
технологій.  

Принциповим у даному аспекті є визначення суб’єктів, об’єктів і дій; їх зв’язок. Враховуючи особливості 
досліджуваної системи “економічний аналіз” можна констатувати, що функціонування всієї системи (насамперед, в 
практичному прояві) є можливим виключно за умови наявності відповідного організованого суб’єкта, що і встановлює 
завдання перед системою, які зумовлюють реалізацію її функціонально-цільового призначення» [3, с. 398-399]. 



Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання організації економічного аналізу піднімали в 
докторських дисертаціях вітчизняних вчених-аналітиків: О.В. Олійник, О.М. Галенко, О.А. Зоріна, Т.М. Ковальчук, 
І.Д. Лазаришина, Л.В. Гнилицька, Л.О. Примостка, І.М. Парасій-Вергуненко, В.М. Реслер, Т.О. Тарасова, 
О.О. Несетеренко, І.В. Саух. Проте, в наукових дослідженнях вказаних вчених приділялась увага питанням організації 
економічного аналізу в контексті формування системи управління окремого суб’єкта господарювання, без врахування 
форм реалізації проектів державно-приватного партнерства (концесійна діяльність, спільна діяльність, оренда).  

Окремі аспекти організації економічного аналізу господарської діяльності представлені для навчальний цілей в 
підручниках та посібниках для студентів вищих навчальних закладах під авторством: Косова Т.Д., Сухарева П.М., 
Ващенка Л.О., Бойка Л.О., Волчек Р.М., Волкової Н.А., Гайдаєнка О.М., МозговоїН.В., Нападовської Н.В., 
Подвально Н.Е., Шевчук Н.С., Гриніва Б.В., Олійник О.В., Мошенського С.З., Паланюк Н.А., Петренка В.Г.. Розвиток 
нових підходів до організації економічного аналізу представлено в наукових працях: Д.О. Харинович, І.М. Вагнер, 
Р.К. Шурпенкова, П.П. Гаврилко, Р.П. Підлипна, М.Ю. Лалакулич, Ю.В. Підлипний, Н.Б. Кащена, О.В. Цуканова, 
Н.М. Гаркуша, В.Г. Уманська, Г.В. Савицької, М.Г. Чумаченка та інших.  

В контексті нашого дослідження дані праці можуть бути використані як фундамент розвитку організаційних 
положень економічного аналізу в контексті його розширення не лише в якості інформаційної підсистеми управління 
окремого підприємства, а як інструменту управління міжсуб’єктними відносинами в процесі формування та реалізації 
державного приватного партнерства в різних формах та моделях.  

Викладення основного матеріалу.«Успішність проведення економічного аналізу на підприємстві залежить 
насамперед від своєчасності, повноти та достовірності інформаційного забезпечення. Проте, не лише інформаційна 
складова впливає на якість економічного аналізу. Більшість суб’єктів господарювання здійснюють свою діяльність 
інтуїтивно, без організації науково обґрунтованого економічного аналізу, що може стати причиною збитковості та 
банкрутства. Саме тому задля налагодження ефективного аналітичного процесу виникає необхідність у розробці чіткої 
схеми організації, яка б відповідала потребам суб’єктів господарювання, що здійснюють господарські операції з 
предметами антикваріату та колекціонування» [1, с. 340]. 

Відправними позиціями в організації економічного аналізу формування та реалізації проекту державно-
приватного партнерства є обґрунтування ділянок управління, щодо яких є потреба в залученні суб’єктів економічного 
аналізу та суб’єктів організації та здійснення економічного аналізу. Зазначенні складові визначають суб’єктну та 
процедурну сторони організації економічного аналізу формування а реалізації державно-приватного партнерства. Саме 
тому значної актуальності набуває питання ідентифікація та формування суб’єктного складу економічного аналізу 
формування та реалізації проекту державно-приватного партнерства. 

«Організація економічного аналізу включає розгляд таких основних питань: виділення суб’єктів і об’єктів 
аналізу; вибір організаційних форм його проведення залежно від організаційної структури управління на підприємстві 
та розподіл обов’язків між окремими працівниками; складання програми або плану проведення аналізу; інформаційне 
та методичне забезпечення аналізу; аналітична обробка даних; оформлення результатів аналізу; узагальнення 
результатів аналізу, подання висновків і пропозицій» [5, с. 150]. «Однією із особливостей трансформаційних змін в 
сфері економічного аналізу є зростання кількості суб’єктів, як виконавців (пов’язано, насамперед з формуванням ринку 
послуг, появою нових інституцій – консалтингові, лізингові, інжинірингові, факторингові тощо), так і користувачів 
аналітичної інформації. Відповідно постає питання щодо наукового їх групування, що сприяє розробці оптимальної 
структури управління окремого суб’єкта господарювання, уніфікації напрямів аналітичної роботи і т.ін.» [3, с. 399]. 
Пархоменко В.М. вважає, що «керівництво суб’єкта господарювання повинно займатися організацією роботи 
працівників аналітичного відділу з метою своєчасного та достовірного отримання даних про економічний стан для 
обґрунтованого прийняття управлінських рішень», а «методика проведення економічного аналізу залежати від його 
раціональної організації, створення таких умов, які б забезпечили вивчення взаємозв’язків між окремими показниками 
діяльності підприємства» [4, с. 96]. 

Організація аналітичної роботи на підприємстві є вкрай важливою в контексті формування інформаційного 
простору управління бізнес-процесами. Проте змоделювати в повному обсязі організаційну модель економічного 
аналізу підприємства не можливо для формування та реалізації проекту державно-приватного партнерства. Саме тому й 
потребує вивчення функціонування суб’єктів організації та здійснення економічного аналізу на різних етапах 
формування та реалізації державно-приватного партнерства. 

Купалова Г.І. зазначає, що «Виконавцями економічного аналізу є або окремі працівники підприємства, якщо це 
мале або середнє за розміром підприємство, або цілі структурні підрозділи на великих підприємствах, організаціях … 
залежно від масштабів і ступеня диверсифікації підприємства ці функції можуть подрібнюватися в виконуватися 
значно більшим числом відділів, підвідділів, секцій, лабораторій або навпаки, інтегруватися аж до призначення одного 
двох співробітників» [2, с. 117]. В подальшому автор навіть визначає функціональні обов’язки зі здійснення 
аналітичних процедур за кожним із відлив та служб на підприємстві.  

Зважаючи на специфіку управління проектами державно-приватного партнерства, вважаємо, що порядок 
залучення суб’єктів до аналітичної роботи має відповідати певному етапу формування та реалізації проекту (табл. 1). 

 



Таблиця 1. 
Порядок залучення суб’єктів економічного аналізу до оцінки стану формування та реалізації державно-приватного партнерства 

За функціональною спрямованістю дій За відношенням до економічного суб’єкта Етапи формування та 
реалізації ДПП Виконавці  Користувачі Внутрішні  Зовнішні  

1 2 3 4 5 
Формування державно-приватного партнерства 

Прийняття рішення про 
державно-приватне 

партнерство  

- відділи та департаменти 
відповідного органу виконавчої 

влади; 
- залученні особи для техніко-
економічної оцінки проекту  

Керівники органів виконавчої 
влади, керівники державних 

підприємств 

Відділи та департаменти 
відповідного органу виконавчої 

влади 

- сторонні особи (консалтингові 
компанії) для техінко-екномічної 

оцінки 

Визначення приватного 
партнера  

- відділи та департаменти 
відповідного органу виконавчої 

влади; 
- залученні особи для оцінки 
потенціалу претендентів; 

- аналітичні служби, аналітики, 
сторонні особи претендента для 

самооцінки та прогнозної 
ефективності від участі в проекті 

- керівники органів виконавчої 
влади, керівники державних 

підприємств; 
-керівники підприємств-
претендентів, що беруть у 
конкурсі щодо проекту 
державно-приватного 

партнерства; 
- громадські організації; 

- суспільні інститути 
зацікавленні в ДПП 

- відділи та департаменти 
відповідного органу виконавчої 

влади; 
- аналітичні служби, аналітики 
претендента для самооцінки та 
прогнозної ефективності від 

участі в проекті 

- залученні особи для оцінки 
потенціалу претендентів; 

- сторонні особи залученні 
претендентом для самооцінки та 
прогнозної ефективності від 

участі в проекті 



 
Продовження табл. 1 

1 2 3 4 5 
Реалізація державно-приватного партнерства  

Концесія 
Передача об’єкту концесії  - відділи та департаменти 

відповідного органу виконавчої 
влади; 

- аналітичні служби або 
відповідальні особи 

концесіонера  

- керівництво органу або 
підприємства концесіодавця; 

- керівництво приватного 
партнера – концесіонера  

- відділи та департаменти 
відповідного органу виконавчої 

влади; 
- аналітичні служби або 
відповідальні особи 

концесіонера 

Можуть залучатися 
концесіонером за умови 

відсутності компетентних осіб 
чи відділів  

Модернізація об’єкту концесії - відділи та департаменти 
відповідного органу виконавчої 

влади в межах виконання 
контрольної функції; 

- аналітичні служби або 
відповідальні особи 

концесіонера 

- відділи та департаменти 
відповідного органу виконавчої 

влади в межах виконання 
контрольної функції; 

- керівництво приватного 
партнера – концесіонера; 
- громадські організації; 

- суспільні інститути 
зацікавленні в ДПП 

- відділи та департаменти 
відповідного органу виконавчої 

влади; 
- аналітичні служби або 
відповідальні особи 

концесіонера 

- можуть залучатися 
концесіонером за умови 

відсутності компетентних осіб 
чи відділів; 

- можуть залучатися іншими 
зацікавленими особами для 

аналізу публічної інформації та 
оцінки суспільного значення  

Експлуатація об’єкту концесії - відділи та департаменти 
відповідного органу виконавчої 
влади для оцінки ефективності; 

- аналітичні служби або 
відповідальні особи 

концесіонера 

- відділи та департаменти 
відповідного органу виконавчої 

влади в межах виконання 
контрольної функції; 

- керівництво приватного 
партнера – концесіонера; 
- громадські організації; 

- суспільні інститути 
зацікавленні в ДПП 

- відділи та департаменти 
відповідного органу виконавчої 

влади; 
- аналітичні служби або 
відповідальні особи 

концесіонера 

- можуть залучатися 
концесіонером за умови 

відсутності компетентних осіб 
чи відділів; 

- можуть залучатися іншими 
зацікавленими особами для 

аналізу публічної інформації та 
оцінки суспільного значення; 

- можуть залучатися 
концесіодавці для оцінки 

ефективності 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Продовження табл. 1 
1 2 3 4 5 

Спільна діяльність 
Внески у спільну діяльність  - відділи та департаменти 

відповідного органу виконавчої 
влади; 

- аналітичні служби або 
відповідальні особи 

підприємства учасника та 
підприємства оператора 

- склад управління приватним 
партнером  в межах прийняття 
рішень щодо спільної діяльності 

та трудової участі; 
- інвестори та потенційні 

інвестори приватного партнера 

- відповідні аналітичні служби 
підприємства оператора 

Можуть залучатися 
підприємством оператором  

Бізнес-процеси з виробництва , 
розробки інновацій або 

розробки корисних копалин 

- відділи та департаменти 
відповідного органу виконавчої 

влади в межах виконання 
контрольної функції; 

- аналітичні служби або 
відповідальні особи 

концесіонера 

- органи державної влади, що є 
власниками майна; 

- органи державної влади, що 
реалізують відповідну політику 
в сфері державно-приватного 

партнерства 

- відповідні аналітичні служби 
підприємства оператора; 

- відповідні аналітичні служби 
підприємства учасника 

- можуть залучатися 
підприємством оператором для 
оцінки ефективності спільної 

діяльності; 
- можуть залучатися 

підприємством учасником для 
власної економічної вигоди; 
- можуть залучатися іншими 
зацікавленими особами для 

аналізу публічної інформації та 
оцінки суспільного значення  

Реалізація продукції або 
послуг спільної діяльності 

- відділи та департаменти 
відповідного органу виконавчої 
влади для оцінки ефективності; 

 

- керівний склад державного 
партнера, що задіяний до 

управління спільною діяльністю 
в якості оператора 

- відповідні аналітичні служби 
підприємства оператора; 

- відповідні аналітичні служби 
підприємства учасника 

- можуть залучатися 
підприємством оператором для 
оцінки ефективності спільної 

діяльності; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Продовження табл. 1. 
1 2 3 4 5 
 - аналітичні служби або 

відповідальні особи 
концесіонера 

  - можуть залучатися 
підприємством учасником для 
власної економічної вигоди; 
- можуть залучатися іншими 
зацікавленими особами для 

аналізу публічної інформації та 
оцінки суспільного значення 

Оренда 
Передача об’єкту оренди 
приватному партнеру   

- відділи та департаменти 
відповідного органу виконавчої 

влади; 
- аналітичні служби або 

відповідальні особи орендаря 

- відділи та департаменти 
відповідного органу виконавчої 

влади; 
- аналітичні служби або 

відповідальні особи орендаря 

Можуть залучатися орендарем 
за умови відсутності 

компетентних осіб чи відділів  

Експлуатація та утримання 
об’єкту оренди приватним 

партнером  

- відділи та департаменти 
відповідного органу виконавчої 

влади в межах виконання 
контрольної функції; 

- аналітичні служби або 
відповідальні особи орендаря 

- керівний склад систем 
управління приватного партнера 
в частинні прийняття рішень 

щодо проекту ДПП; 
- органи державної влади, що є 

власниками майна; 
- органи державної влади, що 
реалізують відповідну політику 
в сфері державно-приватного 

партнерства 

- відділи та департаменти 
відповідного органу виконавчої 

влади; 
- аналітичні служби або 

відповідальні особи орендаря 

- можуть залучатися орендарем 
за умови відсутності 

компетентних осіб чи відділів; 
- можуть залучатися іншими 
зацікавленими особами для 

аналізу публічної інформації та 
оцінки суспільного значення; 

- можуть залучатися 
орендодавцем для оцінки 

ефективності 
 



Досить чітко місце економічного аналізу та аналітичної інформації у прийняття управлінських рішень 
обґрунтувала О.В. Олійник: «Щодо ролі аналізу в процесі прийняття управлінських рішень, то він присутній на 
кожному етапі прийняття рішень (про що свідчить як простий перелік традиційних етапів, так і детальний опис їх 
змістовного наповнення). А саме, як: 

– одна із процедур, дій та операцій прийняття рішень (зокрема, такі процедури, як діагностика ситуації, 
порівняння прогнозованого результату за кожною альтернативою з цілями, оцінка альтернатив, аналіз результатів 
порівняння, аналіз причин, що спричиняли проблему є виключно аналітичними); 

– передумова ухвалення управлінських рішень (наприклад, такі дії, як обґрунтування альтернатив є 
неможливим без проведення аналізу можливих варіантів та доведення, який є найбільш оптимальним); 

– характеристика результативності прийнятих рішень (прийняття управлінських рішень має завершуватися 
процедурами аналізу їх ефективності, впливу на різні процеси діяльності суб’єктів господарювання)» [3, с. 411]. 

Аналітичні центри варто формувати як за процесами, що безпосередньо стосуються реалізації державно-
приватного партнерства з боку суб’єкта, відповідального за його реалізацію (наприклад: для спільної діяльності – 
учасник-оператор: для концесії – суб’єкт, що реалізує проект – концесіонер; для оренди – орендар), так і за окремими 
операціями участі окремого учасника з позиції оцінки власної ефективності та економічної вигоди (наприклад, 
підприємство-учасник, оцінює свою трудову участь в спільній діяльності та прибуток або частина прав на інноваційний 
продукт). Пропонуємо наступний загальний перелік аналітичних центрів управління процесами формування та 
реалізації проекту державно-приватного партнерства (табл. 2, 3, 4, 5), який можливо адаптувати до специфіки окремих 
проектів та форм їх реалізації. Зазначений перелік не є вичерпним та може доповнюватися як за окремими запитами, 
так і в контексті галузевої специфіки проекту.  

 
Таблиця 2. 

Перелік аналітичних центрів управління процесами формування проекту державно-приватного партнерства 
Аналітичний центр Шифр Суб’єкт Мета 

1 2 3 4 
Етап формування державно-приватного партнерства 

Попередня оцінка проекту ДП-ПО-01 Внутрішній Оцінити переваги та недоліки проекту 
державно-приватного партнерства та 

потенційної сфери реалізації 
Оцінка технічних положень 

проекту 
ДП-ТЕО-01 Зовнішній Визначити технічні властивості 

проекту державно-приватного 
партнерства за результатами техніко-

економічної оцінки  
Оцінка економічної 
ефективності проекту 

ДП-ТЕО-02 Зовнішній Визначити економічну ефективність 
проекту державно-приватного 

партнерства за результатами техніко-
економічної оцінки 

Оцінка потенційних 
приватних партнерів 

ДП-ТЕО-03 Зовнішній Визначити потенційних партнерів 
проекту державно-приватного 

партнерства за результатами техніко-
економічної оцінки 

Оцінити форми реалізації 
проекту  

ДП-ТЕО-04 Зовнішній Визначити найбільш прийнятну та 
ефекту форму реалізації проекту 
державно-приватного партнера  

Самооцінка претендента  ПП-СО-01 Внутрішній  
Зовнішній 

Визначити потенціал підприємства 
щодо можливості реалізації проекту 
державно-приватного партнерства  

Прогнозна ефективність для 
приватного партнера  

ПП-СО-02 Внутрішній  
Зовнішній  

Здійснити попередній аналіз 
економічної вигоди від участі в проекті 

державно-приватного партнера  
Визначення приватного 

партнера  
ДП-ОПП-01 Внутрішній  Оцінити потенціал претендента для 

реалізації проекту  
 

Таблиця 3. 
Перелік аналітичних центрів управління процесами реалізації проекту державно-приватного партнерства 

 через спільну діяльність 
Аналітичний центр Шифр Суб’єкт Мета 

1 2 3 4 
Етап реалізації державно-приватного партнерства 

Форма реалізації: спільна діяльність 
Аналіз бізнес-процесів СД-ПО-01 Внутрішній1 Оцінка підприємством-оператором 

                                                            
1Організовує підприємство оператор із зазначенням у відповідних внутрішніх регламентах з організації системи управління 
спільною діяльністю або додатках до договору про спільну діяльність або додаткових угодах між учасниками спільної 
діяльності.  



спільної діяльності  ефективності бізнес-процесів спільної 
діяльності на етапах реалізації проекту 
державно-приватного партнерства для 

цілей поточного управління та 
прийняття управлінських рішень 

відповідальною особою 
Аналіз результатів спільної 
діяльності за звітний період  

СД-ПО-022 Внутрішній  Оцінка підприємством-оператором 
проміжних результатів спільної 

діяльності на етапах реалізації проекту 
державно-приватного партнерства для 

цілей поточного управління та 
прийняття управлінських рішень 

відповідальною особою 
Аналіз фінансових 
результатів спільної 

діяльності за звітний період  

СД-ПО-03 Внутрішній  Оцінка підприємством оператором 
фінансових результатів для цілей їх 
розподілу між учасниками проекту 
державно-приватного партнерства  

Аналіз участі кожного 
учасника договору про 
спільну діяльність в 
реалізації проекту  

СД-ПО-04 Внутрішній Оцінка трудової та фінансової участі 
кожного учасника спільної діяльності в 
реалізації проекту для подальшого 

розподілу результатів  
Аналіз результативності 
спільної діяльності та 

досягнення поточних цілей  

СД-ЗО-01 
СД-ПО-05 

Зовнішній3 
Внутрішній4

Оцінка досягнення поточної мети 
спільної діяльності для цілей 
інформування учасників щодо 

можливих змін параметрів реалізації 
проекту державно-приватного 

партнерства 
Аналіз досягнення мети 
спільної діяльності на 

заключних етапах реалізації 
проекту державно-

приватного партнерства  

СД-ЗО-02 
СД-ПО-06 

Зовнішній  
Внутрішній 

Оцінка досягнення мети реалізації 
проекту державно-приватного 

партнерства через спільну діяльність в 
частинні отриманих / реалізованих 
продукту / послуги / інновації, 

визначення участі кожного учасника та 
фінансових результатів, які 

розподіленні або будуть розподілення 
між учасниками 

 
Таблиця 4. 

Перелік аналітичних центрів управління процесами реалізації проекту державно-приватного  
партнерства через концесію 

Аналітичний центр Шифр Суб’єкт Мета 
1 2 3 4 

Етап реалізації державно-приватного партнерства 
Форма реалізації: концесія 

Аналіз модернізації об’єкту 
концесії  

ПП-К-01 Внутрішній5 Оцінка витрат та технічного  стану 
об’єкту концесії в результаті 

модернізації для цілей прийняття 
управлінських рішень щодо початку 

реалізації суспільних послуг  
Аналіз експлуатації об’єкту 

концесії 
ПП-К-02 Внутрішній  Оцінка ефективності експлуатації 

об’єкту концесії після модернізації для 
цілей реалізації суспільних послуг або 

                                                            
2Організовує підприємство оператор із зазначенням у відповідних внутрішніх регламентах з організації системи управління 
спільною діяльністю або додатках до договору про спільну діяльність або додаткових угодах між учасниками спільної 
діяльності.  
3 Аналітичні процедури здійснюються залученою особою, зазвичай аудиторською компанію як однієї з функцій перевірки 
спільної діяльності  
4 Аналітичні процедури здійснюються спільними силами учасників спільної діяльності в частинні реалізації функцій 
спільного контролю  
5Вибір суб’єкта залежить від специфіки реалізації державно-приватного партнерства через концесії. За умови, що 
приватним партнером створено окреме підприємство для реалізації умов концесії, аналітичні функції будуть покладенні 
на окремим підрозділом або ж розподіленні між підрозділами новоствореного підприємства. У випадку, що реалізації 
проекту є одним з напрямів діяльності концесіонера та не потребує створення окремого підприємства, аналітичні функції 
будуть виконуватися в рамках діючої форми організації системи економічного аналізу на підприємстві шляхом внесення 
змін до системи внутрішніх регламентів з питань організації та методики економічного аналізу  



ж зміни параметрів реалізації проекту 
державно-приватного партнерства  

Аналіз витрат на утримання 
об’єкту концесії  

ПП-К-03 Внутрішній 

Аналіз процесів реалізації 
послуги, що реалізується 
через експлуатацію об’єкту 

концесії  

ПП-К-04 Внутрішній  

Техніко-економічна оцінка 
ефективності бізнес-процесів з 

реалізації суспільних послуг через 
експлуатацію та утримання об’єкту 

концесії, для цілей прийняття поточних 
управлінських рішень  

Аналіз фінансових 
результатів від реалізації 

послуги  

ПП-К-05 Внутрішній Оцінка фінансового стану реалізації 
проекту державно-приватного 
партнерства через концесію для 

прийняття поточних та стратегічних 
рішень концесіонером  

Аналіз ефективності 
використання бюджетних 
коштів через передачу 
об’єкту в концесію  

ДП-К-01 Внутрішній  
Зовнішній6

Оцінка ефективності витрачання 
бюджетних коштів для державного 
партнера через зменшення витрат на 
утримання та експлуатацію об’єкту 

концесії і підвищення якості 
суспільних послуг  

Аналіз концесійних 
платежів 

ДП-К-02 Внутрішній  
Зовнішній 

Оцінка ефективності формування 
бюджетних ресурсів за рахунок 

надходження концесійних платежів  
Аналіз якості суспільної 

послуги та результативності 
концесії  

ДП-К-03 Внутрішній  
Зовнішній 

Оцінка результатів реалізації проекту 
державно-приватного партнерства 

через концесію  
 

Таблиця 5. 
Перелік аналітичних центрів управління процесами реалізації проекту державно-приватного  

партнерства через оренду 
Аналітичний центр Шифр Суб’єкт Мета 

1 2 3 4 
Етап реалізації державно-приватного партнерства 

Форма реалізації: оренда 
Техніко-економічна оцінка 

об’єкту оренди  
ПП-О-01 Внутрішній7 Оцінка технічного стану оренди та 

можливих економічних вигід від його 
експлуатації для реалізації суспільних 

послуг  
Аналіз ефективності 
використання об’єкту 

оренди  

ПП-О-02 Внутрішній  Оцінка ефективності використання 
об’єкту оренди в частинні реалізації 
суспільних послуг для визначення 
фінансових результатів отриманих в 

результаті реалізації проекту  
Аналіз ефективності 

використання бюджетних 
коштів через передачу 

об’єкту в оренду   

ДП-О-01 Внутрішній  
Зовнішній8

Оцінка ефективності використання 
бюджетних коштів в результаті 

зменшення витрат на експлуатацію та 
утримання об’єкту оренди  

Аналіз концесійних оренду ДП-О-02 Внутрішній  
Зовнішній 

Оцінка ефективності формування 
бюджетних ресурсів за рахунок 
надходження орендних платежів 

 

                                                            
6Аналітичні процедури застосовуються для забезпечення інформацією органи виконавчої влади, комунальні та державні 
підприємства, які передали об’єкт в концесію. Суб’єктом економічного аналізу можуть виступати департаменти та 
відділи концесіонера за умови, що відповідні працівники володіють аналітичними компетенціями, в іншому ж випадку 
залучаються сторонні особи, зазвичай консалтингові та аудиторські компанії, які виконували техніко-економічну оцінку 
проекту державно-приватного партнерства та забезпечують інформацією органи виконавчої влади 
7 Аналітичні процедури здійснюються підприємством-орендарем в межах діючої форми організації системи економічного 
аналізу, що залежить від специфіки системи управління (централізована, децентралізована, змішана). Так, аналітичні 
функції щодо оцінки реалізації проекту державно-приватного партнерства будуть додатково введенні та закріпленні за 
особами через зміни в системі внутрішньої регламентації економічного аналізу 
8Аналітичні процедури застосовуються для забезпечення інформацією органи виконавчої влади, комунальні та державні 
підприємства, які передали об’єкт в концесію. Суб’єктом економічного аналізу можуть виступати департаменти та 
відділи концесіонера за умови, що відповідні працівники володіють аналітичними компетенціями, в іншому ж випадку 
залучаються сторонні особи, зазвичай консалтингові та аудиторські компанії, які виконували техніко-економічну оцінку 
проекту державно-приватного партнерства та забезпечують інформацією органи виконавчої влади 



Визначена мета аналітичного центру може бути розширена власне як і сам перелік аналітичних центрів, що 
залежить від галузевої специфіки та умов договору. За кожним аналітичним центром необхідно формувати склад аналітиків, 
що володіють відповідними компетенціями, а за умови залучення сторонніх осіб є потреба в оцінці спектру їх послуг.  

Організацію аналітичних центрів управління процесами формування та реалізації проекту державно-
приватного партнерства пропонуємо здійснювати наступним чином:  

- закріпити їх перелік з функціональними можливостями, суб’єктами здійснення та користувачами, метою та 
завданнями через формування додаткової угоди або додатку до договору про державно-приватне партнерство в 
залежності від форми його реалізації; 

- внести зміни до положення про організацію економічного аналізу на окремому підприємстві щодо 
передбачення суб’єктів здійснення та методичних рекомендацій з аналітичного забезпечення операцій пов’язаних із 
реалізацією проекту державно-приватним партнерства, за умови, що підприємство пройшло відповідний конкурс та 
було відібрано в якості приватного партнера. 

Зауважимо, що система внутрішньої регламентації економічного аналізу формування та реалізації державно-
приватного партнерства має бути побудована таким чином, щоб відповідати наступним принципам: демократизму, 
субординації, оперативності, об’єктивності. В свою чергу й аналітичні центри мають також враховувати зазначенні принципи. 

Висновки. Таким чином, нами обґрунтовано суб’єктний склад системи економічного аналізу формування та 
реалізації державно-приватного партнерства. Запропоновано порядок залучення суб’єктів економічного аналізу до 
оцінки стану формування та реалізації державно-приватного партнерства. при організації економічного аналізу 
обґрунтовано виділяти аналітичні центри управління процесами формування та реалізації проекту державно-
приватного партнерства. Під аналітичними центрами управління процесами формування та реалізації проекту 
державно-приватного партнерства, пропонуємо розуміти сукупність операцій або процеси формування та реалізації 
проекту державно-приватного партнерства, щодо яких є потреба застосування аналітичних процедур для оцінки їх 
ефективності та наявні інформаційні запити користувачів і зацікавлених осіб. Визначено перелік аналітичних центрів 
управління процесами формування та реалізації проекту державно-приватного партнерства в розрізі етапів формування 
та реалізації проекту державно-приватного партнерства.  

Застосування зазначених розробок на практиці дозволить забезпечити відповідність аналітичних процедур 
таким принципам як: комплексності, системності, конкретності, повноти, безперервності, випереджуючого 
відображення, узгодженості та суттєвості. Це дозволить сформувати якісний інформаційно-аналітичний простір 
управління державно-приватним партнерством та прийняття рішень різними його учасниками. 
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