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В результаті дослідження було встановлено, що виникає необхідність розробки 
інформаційного простору управління процесами формування та реалізації проектів 
державно-приватного партнерства. Це дозволить виявляти резерви підвищення 
ефективності використання державного майна та інших ресурсів за для підвищення якості 
суспільних послуг. Встановлено, що система економічного аналізу не передбачає 
методологічних та організаційних положень, які б дозволили здійснити аналітичну оцінку 
стану формування та реалізації проектів державно-приватного партнерства. В 
результаті цього було запропоновано теоретико-методологічну конструкцію економічного 
аналізу формування та реалізації проектів державно-приватного партнерства, яка б 
врахувала специфіку різних форм їх реалізації. Це в свою чергу дозволило сформувати модель 
теоретико-методологічних положень економічного аналізу формування та реалізації 
проектів державно-приватного партнерства. В процесі дослідження було встановлено, що 
економічний аналіз виступає інструментом, який визначає каталізатори розвитку 
відповідного проекту та формує інформаційний простір прийняття управлінських рішень 
щодо подальшої долі проекту як державним партнером так і претендентами а подальшому 
приватними партнерами. Визначено особливості запропонованої теоретико-методологічної 
конструкції економічного аналізу формування та реалізації проектів державно-приватного 
партнерства. Це лягло в основу формування ключових понять економічного аналізу: об’єкт, 
предмет та мета. Зважаючи на специфіку об’єкту дослідження, метою економічного 
аналізу є оцінка ефективності реалізації проекту державно-приватного партнерства в 
контексті досягнення поставленої мети та результативності для кожного учасника 
державно-приватного партнерства через встановлення причинно-наслідкових зв’язків. 
 
As a result of the research it was found that there is a need to develop an information space for 
managing the processes of formation and implementation of public-private partnership projects. 
This will allow to identify reserves for improving the efficiency of using state property and other 



resources for improving the quality of public services. It is established that the system of economic 
analysis does not provide methodological and organizational provisions that would allow to carry 
out analytical assessment of the state of formation and implementation of public-private 
partnership projects. As a result, a theoretical and methodological construction of economic 
analysis of the formation and implementation of public-private partnership projects was proposed, 
which would take into account the specifics of different forms of their implementation. This, in turn, 
allowed us to form a model of theoretical and methodological provisions of economic analysis of 
the formation and implementation of public-private partnership projects. In the course of the 
research, it was found that economic analysis is a tool that determines the catalysts for the 
development of the project and forms an information space for managerial decision-making on the 
future fate of the project by both the state partner and the applicants and subsequently by the 
private partners. The features of the proposed theoretical and methodological design of economic 
analysis of the formation and implementation of public-private partnership projects are determined. 
This formed the basis of the key concepts of economic analysis: object, object and purpose. 
Considering the specificity of the research object, the purpose of economic analysis is to evaluate 
the effectiveness of the PPP project implementation in the context of achieving the goal and 
effectiveness for each PPP participant through establishing causation. This has become a 
theoretical basis for the formation of components of the economic analysis system for the formation 
and implementation of public-private partnership projects, in particular: object, subject, 
methodological action and feedback. For each of these components of the economic analysis 
system, the directions of modification and the place in the formation of analytical support of the 
project participants are substantiated. 
 
Ключові слова: державно-приватне партнерство, спільна діяльність, економічний аналіз, 
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Актуальність дослідження. Дослідження складових аналітичного забезпечення управління 

формуванням та реалізацією проектом державно-приватного партнерства вказує на існування різноманітності 
підходів до організації економічного аналізу на різних етапах а формах реалізації проекту. Питання розвитку 
форм організації економічного аналізу формування та реалізації проекту державно-приватного партнерства є 
мало дослідженими, що на практиці обумовлює сукупність проблем, які проявляються через неузгодженість дій 
учасників проекту та суб’єктів економічного аналізу, зниження якості інформаційного забезпечення у 
відповідно ефективності аналітичної інформації. Це спричиняє потребу в трансформації організаційно-
методологічних положень економічного аналізу загалом та процесів формування і реалізації проектів 
державно-приватного партнерства зокрема.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Окремі аспекти розвитку форм організації економічного 
аналізу проекту формування та реалізації державно-приватного партнерства досліджувалися в працях 
наступних вчених: 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, 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., Мошенського С.З., Паланюк Н.А., Петренка В.Г., 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. 

Викладення основного матеріалу.«Система управління державними активами та якість надання 
державою послуг в Україні протягом останніх 25 років довела свою низьку ефективність та невідповідність 
сучасним вимогам. У результаті цього, одна з найбільш розгалужених систем інфраструктури та промислова 
база опинилася у вкрай занедбаному стані. Застарілість основних фондів, невідповідність їх технічного рівня 
сучасним вимогам та неспроможність державного сектору забезпечити належний рівень надання послуг, в 
умовах недостатнього бюджетного фінансування, змушують державу шукати нові для себе механізми 
залучення інвестицій та досвіду приватного бізнесу» [4, с. 10]. Досвід практики державного управління 
свідчить, що саме таким механізмом виступає державно-приватне-партнерство, що дозволяє отримати 
відповідні вигоди як для державного так і приватного сектору.  



Даний механізм взаємодії дозволяє набути переваг різним інститутам соціально-економічних відносин 
як із сфери бізнес-середовища, так і з сфери публічного (державного) управління, при цьому: ефект для бізнесу 
полягає в отриманні економічних вигід, а для держави - в підвищенні якості відповідних послуг та забезпеченні 
певних екологічних, соціальних та економічних вигід для суспільства.  

«Розвиток виробничої та соціальної інфраструктури робить значний вплив на зростання ефективності 
функціонування соціально-економічної системи як окремого регіону, так і країни в цілому. Регіональна 
соціально-економічна інфраструктура, будучи взаємопов'язаною з державною соціально-економічною 
інфраструктурою, потребує системного розвитку з урахуванням національних і регіональних інтересів. 
Інфраструктура регіону повинна відповідати новим умовам ринкових відносин, забезпечувати узгодження 
інтересів підприємств інфраструктури з громадськими інтересами, мати юридичне закріплення прав і обов'язків 
цих підприємств, що зрештою дозволить модернізувати дану сферу. Сучасні дослідження відносин між 
інфраструктурою і економічним розвитком показали, що ефективна інфраструктура збільшує зайнятість, 
активізує людський капітал, сприяє місцевим та іноземним інвестиціям, пожвавлює торгівлю, підтримує 
продуктивність бізнесу і його розширення, підвищує рівень життя, поліпшує керованість неефективною 
власністю і вирішує ряд інших важливих проблем» [1].  

У зв’язку із цим виникає необхідність розробки інформаційного простору управління процесами 
формування та реалізації проектів державно-приватного партнерства, що дозволить виявляти резерви 
підвищення ефективності використання державного майна та інших ресурсів за для підвищення якості 
суспільних послуг. Це можливе за ефективної реалізації функцій економічного аналізу, адже: «Економічний 
аналіз як прикладна функціональна наука має тісний взаємозв’язок з практикою; вивчає, розробляє, 
удосконалює методи отримання, обробки інформації про економічні явища та процеси, їх становлення та 
розвиток. Практика тут є джерелом пізнання, адже існування економічного аналізу як науки викликано 
потребами практики; є основою пізнання, його рушійною силою – пронизуючи весь процес наукового пізнання, 
починаючи від емпіричного його рівня і до побудови абстрактних теорій, постійний рух від конкретного до 
абстрактного і у зворотному напрямі; фундаментальним спрямуванням (метою у загальному розумінні) – 
наукове пізнання відбувається не заради самого себе, а для забезпечення регулювання економічних явищ і 
процесів, їх розвитку, підсилення позитивних тенденцій і нівелювання негативів; є складовою критерію 
істинності та цінності отриманого знання – перевірка знання на істинність є складним і неоднозначним 
процесом, враховуючи постійну динамічність економічного середовища» [3, с. 292]. 

Сучасна система економічного аналізу не передбачає методологічних та організаційних положень, які б 
дозволили здійснити аналітичну оцінку стану формування та реалізації проектів державно-приватного 
партнерства. В зв’язку із цим пропонуємо сформувати теоретико-методологічну конструкцію економічного 
аналізу формування та реалізації проектів державно-приватного партнерства, яка б врахувала специфіку різних 
форм їх реалізації. Важливість економічного аналізу формування та реалізації проектів державно-приватного 
партнерства полягає в тому, що лише економічний аналіз дозволить визначити відповідність реалізації проекту 
умовам договору та плану. Саме на такій рисі економічного аналізу наголошує вітчизняна дослідниця 
О.В. Олійник  «Економічний аналіз може використовуватися для формування цільових параметрів 
функціонування та розвитку різних економічних систем в таких розрізах: планування функціонування та 
прогнозування розвитку економічної системи – застосування аналітичної (результативної) інформації як основи 
формування параметрів стратегії й тактики діяльності; оцінка економічної політики (стратегії й тактики 
розвитку) – вивчення отриманих результатів діяльності як наслідків прийняття ефективних науково 
обґрунтованих управлінських рішень; діагностика стану економічної системи – виявлення причинно-
наслідкових змін функціонування системи, визначення тенденцій та закономірностей розвитку; організаційно-
методичне забезпечення контрольної діяльності; економічне обґрунтування прийняття управлінських рішень 
при формуванні та оцінці альтернативних варіантів з метою отримання очікуваних результатів» [3, с. 125]. 

Таким чином, теоретико-методологічна конструкція економічного аналізу формування та реалізації 
проектів державно-приватного партнерства має наступну структуру:  

- передмови формування теоретичних, організаційних та методологічних положень економічного 
аналізу формування та реалізації проектів державно-приватного партнерства; 

- об’єкт та предмет економічного аналізу формування та реалізації проектів державно-приватного 
партнерства; 

- завдання економічного аналізу формування та реалізації проектів державно-приватного партнерства; 
- форми реалізації проектів державно-приватного партнерства та етапи їх реалізації (спільна діяльність, 

оренда, концесія та інші); 
- користувачі, суб’єкти організації та здійснення аналітичних процедур щодо процесів формування та 

реалізації проектів державно-приватного партнерства; 
- сукупність аналітичних процедур щодо оцінки ефективності формування та реалізації проектів 

державно-приватного партнерства; 
- інформаційне забезпечення економічного аналізу формування та реалізації проектів державно-

приватного партнерства; 
- порядок оприлюднення результатів економічного аналізу формування та реалізації проектів 

державно-приватного партнерства. 



На основі вище представлено пропонуємо наступну модель теоретико-методологічних положень 
економічного аналізу формування та реалізації проектів державно-приватного партнерства (рис. 1 та 2). 

Процеси формування етапів проектів державно-приватного партнерства є вкрай важливим з позиції 
визначення параметрів подальшої реалізації проектів. Це обумовлено в першу чергу тим, що на даному етапі 
визначаються умови реалізації проекту, проводиться конкурс на визначення приватного партнера, здійснюється 
техніко-економічна оцінка проекту. Відповідно економічний аналіз виступає інструментом, що визначає 
каталізатори розвитку відповідного проекту та формує інформаційний простір прийняття управлінських рішень 
щодо подальшої долі проекту як державним партнером так і претендентами а подальшому приватними 
партнерами. На основі результатів проекту формуються прогнозні дані його розвитку й відповідно параметри, 
які в окремих аспектах відображають в договорі та впливають на вибір форми реалізації проекту державно-
приватного партнерства. 

 



Передумови формування теоретичних, методологічних та організаційних положень економічного аналізу  

1. Актуалізація об’єкту аналітичного дослідження – 
проектів державно-приватного партнерства:  

- потреба в модернізації державного майна; 
- необхідність підвищення ефективності суспільних послуг; 

- потреба в мінімізації використання фінансових ресурсів держави;
- перехід до інноваційного розвитку економіки  

2. Розширення об’єктного поля економічного аналізу – 
процеси формування та реалізації проектів державно-

приватного партнерства:  
- розширення змісту об’єкту економічного аналізу – вихід за межі 
господарської діяльності окремого суб’єкту господарювання; 

- модифікація структури об’єкту економічного аналізу; 

3. Зміна парадигми співпраці бізнесу та держави – 
об’єднання ресурсів для досягнення певної мети:  

4. Відмінність різних форм реалізації проектів державно-
приватного партнерства обумовлює розширення спектру 

застосування аналітичної інформації в управлінні проектом: - розширення кола користувачів результатів економічного аналізу 
в частинні реалізації проектів державно-приватного партнерства; - трансформація інформаційного запиту користувачів 

економічного аналізу; - змін організаційних положень в частинні появи нових 
суб’єктів аналітичного супроводу - розширення методологічного інструментарію 

визначають напрями модифікації та змістовного наповнення 

Загальнотеоретичні положення економічного аналізу формування та реалізації проектів  

Предмет  Мета  Об’єкт  
проект державно-приватного партнерства 

на усіх стадіях його формування і 
реалізації та  ефект, що буде або 

отриманий усіма учасниками проекту та 
суспільна значущість 

причинно-наслідкові зв’язки, які 
характеризують проект державно-

приватного партнерства на усіх стадіях 
його формування і реалізації з позиції 
отриманого ефекту усіма учасниками 
проекту та суспільна значущість 

оцінка ефективності реалізації проекту 
державно-приватного партнерства в 

контексті досягнення поставленої мети та 
результативності для кожного учасника 
державно-приватного партнерства через 
встановлення причинно-наслідкових 

зв’язків
визначають змістовне наповнення елементів та структуру системи   

 
Рис. 1. Теоретико-методологічна конструкція економічного аналізу формування та реалізації проектів державно-приватного партнерства (початок)



 
Рис. 2. Теоретико-методологічна конструкція економічного аналізу формування та реалізації проектів державно-приватного партнерства (кінець) 

Система економічного аналізу формування та реалізації проектів державно-приватного партнерства  

Суб’єкт економічного аналізу формування 
та реалізації проектів державно-

приватного партнерства

Об’єкт економічного аналізу формування та 
реалізації проектів державно-приватного 

партнерства

Методологічна дія 
за допомогою сукупності методів економічного аналізу, суб’єкт вивчає об’єкт 

до методів економічного аналізу відносяться:  

Зворотній зв'язок 
реалізується               через

Залученні на конкурсній основі конса-
лтингові фірми для попередньої оцінки 
зовнішнього середовища та проекту 
державно-приватного партнерства  

Суб’єкти управління процесами 
формування та реалізації проекті 

КОНЦЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: 
- державне майно отримане в концесію; 

- концесійні платежі; 
- модернізація об’єкту концесії; 
- витрати, доходи та фінансові 

результати концесійної діяльності 

СПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ: 
- внески учасників спільної діяльності; 

- спільні витрати; 
- доходи та витрати спільної діяльності; 

- розподіл фінансових результатів 
спільної діяльності 

на етапах формування проекту  

органи державної влади  

на етапах реалізації проекту   

Концесієдавець – менеджмент 
відповідного органу державної влади 

Концесіонер – менеджмент  
підприємства – приватного партнера 

Учасник – державний партнер – ме-
неджмент відповідного органу держа-
вної влади (державного підприємства)
Учасник – приватний партнер – 
менеджмент  підприємства-учасника 

спільної діяльності  

Працівник або відокремлений структу-
рний підрозділ підприємства концесіонера 

Залучена консалтингова компанія 
підприємством-концесіонером  

Відповідний структурний підрозділ 
державного партнера  

Залучена консалтингова компанія за 
згодою учасників спільної діяльності  

Працівник або відокремлений структу-
рний підрозділ підприємства оператора  

Відповідний структурний підрозділ 
концесієдавця  

Державне майно та інші ресурси, що 
будуть залученні до проекту  

Зовнішнє середовище реалізації проекту 
державно-приватного партнерства  

 



Запропонована теоретико-методологічна конструкція економічного аналізу формування та реалізації 
проектів державно-приватного партнерства має наступні особливості. 

1) Передумовами розвитку теоретико-методологічних положень економічного аналізу формування та 
реалізації проектів державно-приватного партнерства є наступні:  

- актуалізація потреби у взаємодії держави та бізнесу для виконання відповідних суспільних послуг 
через державно-приватне партнерство. Це особливо важливо в тих сферах де наявний високий рівень 
використання державного майна. Зокрема, стан державного майна сьогодні характеризується значним рівнем 
зношеності об’єктів необоротних матеріальних активів, а тому виникає потреба в їх модернізації, що в певним 
чином дозволить підвищити їх ефективність (наприклад, такі об’єкти інфраструктури як автомагістралі). В 
розвинених країнах світу передача частини суспільних послуг в приватний сектор дозволила підвищити їх 
ефективність, що є можливим за розвитку проектів державно-приватного партнерства. Важливе завдання, яке 
також покладається на проекти державно-приватного партнерства є мінімізація використання обмежених 
фінансових ресурсів держави, через залучення інвестиційних ресурсів приватних партнерів. Варто також 
зазначити, зо державно-приватні партнерство дозолять підвищити інноваційний розвиток економіки держави та 
надавити біль якісніші суспільні послуги; 

- в Україні в умовах Європейської інтеграції відбувається зміна парадигми співпраці бізнесу та 
держави. Зокрема відбулася повна трансформація мети такої співпраці від регуляторної функцій держави до  – 
об’єднання ресурсів для досягнення певної мети. Це в свою чергу обумовлює розширення кола користувачів 
результатів економічного аналізу в частинні реалізації проектів державно-приватного партнерства. Зважаючи 
на специфіку проектів державно-приватного партнерство відбувається зміна організаційних положень в 
частинні появи нових суб’єктів аналітичного супроводу. Так, кожен етап формування та реалізації проектів 
державно-приватного партнерства вимагає залучення різного роду суб’єктів від консалтингових фірм до 
відповідних підрозділів приватних або державних партнерів. Це обумовлено специфікою нормативно-
правового регулювання процедури формування проектів та вибору форм х реалізації; 

- система економічного аналізу формування та реалізації проектів державно-приватного партнерство 
характеризується розширенням об’єктного поля економічного аналізу, а саме включення процесів формування 
та реалізації зазначених проектів. В такому контексті об’єктом економічного аналізу виступає не лише 
господарська діяльність окремого підприємства, але  взаємовідносини між державним та приватним партнером. 
Досить чітко така особливість прослідковується в спільній діяльності, коли не можливо виокремити бізнес-
процеси, що її складають до господарської діяльності окремого суб’єкту господарювання. Це визначає напрями 
розширення змісту об’єкту економічного аналізу як функціональної економічної науки. В результаті 
відбувається модифікація структури системи об’єктів економічного аналізу, що залежатиме ід форми реалізації 
проекту державно-приватного партнерства.  

- відмінність різних форм реалізації проектів державно-приватного партнерства обумовлює 
розширення спектру застосування аналітичної інформації в управлінні проектом, зокрема: по-перше, 
трансформація інформаційного запиту користувачів економічного аналізу; по-друге, розширення 
методологічного інструментарію. Все це буде залежати від форми реалізації проекту державно-приватного 
партнерства. Зокрема найбільш поширеними є спільна діяльність, оренда державного майна  та концесія. За 
своєю суттю зазначенні фори реалізації проектів державно-приватного партнерства є принципово різними та 
передбачають різну участь партнерів в реалізації суспільних послуг відповідно їх результативності для 
досягнення мети. 

2. Зазначенні вище передумови розвитку теоретико-методологічних положень економічного аналізу 
формування та реалізації проектів державно-приватного партнерства визначають зміст загально-теоретичних 
положень економічного аналізу, якими є предмет, об’єкт та мета. Тітарчук М.І. вказує, що «Економічний аналіз 
є особливою системою формування інформаційного простору як суб’єкта господарювання так певних 
соціально-економічних відносин, якими і являється державно-приватне партнерство. В даному випадку функції 
та завдання економічного аналізу значно розширюються, трансформується об’єкт та предмет економічного 
аналізу як функціональної економічної науки» [6]. 

Олійник О.В. вважає, що «об’єкт економічного аналізу і є саме тим елементом, задля якого формується 
відповідна система. При цьому надзвичайно складним є процес ідентифікації, що саме є об’єктом цієї системи, 
що відноситься до середовища тощо. Усталеного підходу до тлумачення аналітичних об’єктів до сьогодні 
немає. З одного боку, розвиток аналітичної науки дозволив виділити основні складові економічного аналізу, 
сформувати понятійно-категорійний апарат. З іншого, постійно тривають дискусії щодо меж економічного 
аналізу, його змістовного наповнення. На рівні окремого суб’єкта господарювання об’єкт системи 
економічного аналізу може бути заданий так званим оригінал-об’єктом – системою підприємства. Відповідно, 
функціонально-цільове спрямування такої системи передбачає створення нового якісно-змістовного знання на 
підставі аналітичної переробки інформаційних масивів, що зменшує невизначеність та ризики. Потреба у 
формуванні якісної інформаційної бази прийняття управлінських рішень суб’єктами господарювання 
спричиняє необхідність перманентного удосконалення методології та організації економічного аналізу» [3, 
с. 197]. В контексті проектів державно-приватного партнерства Тітарчук М.І. обґрунтовує, що «об’єкт 
економічного аналізу ефективності функціонування державно-приватного партнерства є складною системою 
відносин та процесів, які мають значно ширше значення, аніж об’єкт економічного аналізу господарської 
діяльності окремого підприємства» [6]. Виходячи із представленого, під об’єктом економічного аналізу 
запропоновано розуміти проект державно-приватного партнерства на усіх стадіях його формування і реалізації 
та  ефект, що буде або отриманий усіма учасниками проекту та суспільна значущість.  



В контексті предмету економічного аналізу вітчизняна дослідниця І.Д. Лазаришина зазначає: 
«виокремлюючи сутність предмету та об’єктів аналізу, варто предметом економічного аналізу вважати 
причинно-наслідкове дослідження економічних інформаційних характеристик об’єктів економічного аналізу. 
Отже, предмет економічного аналізу – це дослідження інформації щодо стану, властивостей, зав’язків та реакції 
(поведінки) об’єктів економічного аналізу на вплив з боку зовнішнього та внутрішнього середовища в 
ідентифікованих просторово-часових межах. Предметом економічного аналізу як науки, виходячи з того, що це 
є форма суспільної свідомості, є формування інформаційного відображення, відтворення природи, стану, 
структури та поведінки об’єктів економічного аналізу. У полі зору дослідника предмета економічного аналізу 
знаходяться властивості, сторони і зв’язки об’єктів економічного аналізу» [2, с. 143]. В свою чергу зміст 
предмету економічного аналізу формування та реалізації проектів державно-приватного партнерства є 
наступним: причинно-наслідкові зв’язки, які характеризують проект державно-приватного партнерства на усіх 
стадіях його формування і реалізації з позиції отриманого ефекту усіма учасниками проекту та суспільну 
значущість. Зазначений підхід значно розширює розуміння предмету економічного аналізу як функціональної 
економічної науки та розвитку інструментарію для забезпечення відповідною інформацією учасників проекту 
державно-приватного партнерства. 

Метою економічного аналізу зважаючи на специфіку об’єкту дослідження є оцінка ефективності 
реалізації проекту державно-приватного партнерства в контексті досягнення поставленої мети та 
результативності для кожного учасника державно-приватного партнерства через встановлення причинно-
наслідкових зв’язків. 

3. Традиційно система економічного аналізу складається з наступних елементів: суб’єкт, об’єкт, 
методологічна дія та зворотній зв'язок. Досліджуючи специфіку реалізації проектів державно-приватних 
партнерства, ми прийшли до висновку, що їх склад та функції залежать від форми реалізації проекту. Суб’єкти 
економічного аналізу детальніше будуть нами розглянуті в параграфі 2.2. Проте в даному контексті вагоме 
дослідженні проведено Тітарчуком М.І., який обґрунтував різні рівні консалтинговою участі в аналітичному 
забезпечення управління проектами державно-приватного партнерства.  

«Участь консалтингових компаній в формування аналітичного забезпечення управління господарською 
діяльністю підприємств та формуванні і реалізації проекту державно-приватного партнерства можна 
охарактеризувати за наступними напрямами:  

- постійна консалтингова участь в аналітичному супроводі управління господарською діяльністю. В 
даному випадку система економічного аналізу господарської діяльності підприємства або, наприклад, спільної 
діяльності  в повній мірі передається на консалтингову компанію; 

- періодична консалтингова участь в аналітичному супроводі управління господарською діяльністю. 
Зазначена форма організації економічного аналізу через використання послуг сторонніх осіб пов’язана із 
здійсненням аналітичних процедур за певний звітний період; 

- тематична консалтингова участь в аналітичному супроводі управління господарською діяльністю. 
Дана форма організації економічного аналізу характерам для підприємств, які мають на меті оцінку певної 
сфери діяльності або об’єкту управління підприємством; 

- замовлення консалтингових послуг для оцінки сторонніх осіб є одним за напрямів консалтингових 
послуг, що полягає в замовленні аналітичної оцінки діяльності сторонніх осіб. Кластичними прикладам такого 
виду консалтингу є аналітична оцінка об’єкту інвестицій з боку вітчизняного або іноземного інвестора, 
потенційного позичальника або контрагента» [5]. 

Зазначена пропозиція є цілком обґрунтованою та враховує усі особливості управління бізнес-
процесами та етапах формування та реалізації проектів державно-приватного партнерства. На сьогоднішній 
день ринок консалтингових послуг формує пропозицію, яка цілком може задовольнити реалізацію проектів 
державно-приватного партнерства в усіх сферах суспільних послуг.  

Об’єкти економічного аналізу за концесією та спільною діяльністю як формою реалізації проектів 
державно-приватного партнерства визначають специфікою відповідної форми. В цілому за спільною діяльністю 
об’єкти економічного аналізу можна згрупувати наступним чином:  

- внески учасників спільної діяльності; 
- спільні витрати; 
- доходи та витрати спільної діяльності; 
- розподіл фінансових результатів спільної діяльності 
Концесійна діяльність передбачає наступне групування об’єктів економічного аналізу:  
- державне майно отримане в концесію від держави (в результаті ліквідації державного підприємства); 
- концесійні платежі, які сплачують підприємства-концесіонери для державного бюджету за 

використання державного майна в результаті реалізації суспільної послуги; 
- модернізація об’єкту концесії в частинні понесених витрат та в подальшому оцінці ефективності 

таких витрат для реалізації суспільної послуги; 
- витрати, доходи та фінансові результати отриманні в результаті концесійної діяльності.  
Методологічна дія являє собою сукупність методів економічного аналізу, за допомогою яких 

вивчається об’єкт. Питання сукупності методів економічного аналізу за різними формами реалізації проектів 
державно-приватного партнерства буде представлено далі.  

Зворотній зв'язок як складова системи економічного аналізу формування та реалізації проектів 
державно-приватного партнерства реалізується через суб’єктів управління приватним партнером, зокрема: 
концесієдавець – менеджмент відповідного органу державної влади; концесіонер – менеджмент  підприємства – 



приватного партнера; учасник спільної діяльності  – державний партнер – менеджмент відповідного органу 
державної влади (державного підприємства); учасник спільної діяльності – приватний партнер – менеджмент  
підприємства-учасника спільної діяльності.  

Висновки. Таким чином, нами розроблено теоретико-методологічну конструкцію економічного аналізу 
формування та реалізації проектів державно-приватного партнерства Зазначена конструкція передбачає 
обґрунтування передумов формування організаційно-методологічних положень: актуалізація об’єкту 
аналітичного дослідження – проектів державно-приватного партнерства; розширення  об’єктного поля 
економічного аналізу – процеси формування та реалізації проектів державно-приватного партнерства; зміна 
парадигми співпраці бізнесу та держави – об’єднання ресурсів для досягнення певної мети; відмінність різних 
форм реалізації проектів державно-приватного партнерства обумовлює розширення спектру застосування 
аналітичної інформації в управлінні проектом. Це лягло в основу формування ключових понять економічного 
аналізу: об’єкт  (проект державно-приватного партнерства на усіх стадіях його формування і реалізації та  
ефект, що буде або отриманий усіма учасниками проекту та суспільна значущість), предмет (причинно-
наслідкові зв’язки, які характеризують проект державно-приватного партнерства на усіх стадіях його 
формування і реалізації з позиції отриманого ефекту усіма учасниками проекту та суспільна значущість) та 
мета (оцінка ефективності реалізації проекту державно-приватного партнерства в контексті досягнення 
поставленої мети та результативності для кожного учасника державно-приватного партнерства через 
встановлення причинно-наслідкових зв’язків). Зазначене стало теоретичним підґрунтям формування складових 
системи економічного аналізу формування та реалізації проектів державно-приватного партнерства, зокрема: 
об’єкт, суб’єкт, методологічна дія та зворотній зв'язок. За кожною із зазначених складових системи 
економічного аналізу обґрунтовано напрями модифікації та місця у формування аналітичного забезпечення 
учасників проекту. 
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