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УДК 65.050 
 
У збірнику надруковані матеріали ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ, 
АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ "ЕФЕКТИВНІСТЬ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: МАРКЕТИНГОВИЙ 
АСПЕКТ" (EEMA KNLU 2015), яка проводилась на базі кафедри 
маркетингу Київського національного лінгвістичного 
університету 27 березня 2015 р. Збірник складається з наукових 
досліджень, присвячених актуальним питанням ефективності 
підприємницької діяльності, ринку подорожей та туризму, 
маркетингових аспектів конкурентоспроможності субєктів 
підприємницької діяльності, управління персоналом в 
організаціях сфери послуг, маркетингового менеджменту, 
освітології та брендингу. Особлива увага приділяється 
проблемам та тенденціям сучасного розвитку галузей 
національної економіки України. 
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РОЛЬ ДЕРЖАВНО–ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 В РЕГІОНАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ 

Переважна більшість регіонів країни має системні проблеми, які 

уповільнюють соціально-економічний розвиток. Це пов’язано із 

відсутність комплексних планів розвитку регіонів, за деяким 

виключенням, а також із безсистемністю в державній політиці 

стратегічного планування регіонального розвитку. Нестабільність 

політичної ситуації, яка в певній мірі пов’язана з постійною зміною 

політичних еліт, призвела в останнє десятиліття до непослідовності та 

безсистемності в питаннях проведення економічних реформ в Україні. 

Як наслідок, зменшення надходжень від зовнішньої торгівлі, хитке 

становище банківської системи, збільшення рівня безробіття, надмірна 

корупційна складова в секторі державного управління та інші 

негативні тенденції призвели до суттєвого зменшення інвестицій (як 

внутрішніх, так і зовнішніх) у всі без виключення галузі національної 

економіки. Загальний спад інвестиційної активності посилив соціальне 

напруження в державі і призводить до значного зменшення 

державного фінансування соціально важливих проектів. Для виходу з 

такої ситуації, на нашу думку, слід активізувати механізми залучення 

інвестицій, особливо в ті галузі національного господарства, які є 

суспільно-орієнтовані, до них зокрема відносяться: освіта, охорона 

здоров’я, житлово-комунальне господарство тощо. Саме механізми 

державно-приватного партнерства (далі – ДПП) здатні сприяти виходу 

економіки з кризового стану. 

Держава, як ініціатор та локомотив економічних реформ, а також 

як гарант соціальної стабільності, повинна стимулювати і допомагати 

органам регіональної влади в питаннях реалізації проектів на основі 

ДПП, що сприятиме місцевому соціально-економічному розвитку. За 

визначенням Сментини Н.В.: «Основною метою місцевого соціально-

економічного розвитку визнається формування економічного 

потенціалу заселеної території для покращення економічного 

майбутнього та підвищення рівня життя її населення, а індикатором 

досягнення основної мети співпраці – зростання добробуту населення» 

[1, с. 260].  

На сьогоднішній день, сутність державно-приватного партнерства 

у регіональній економіці полягає в організації інституційного альянсу 
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між державою, бізнесом та місцевими громадами, який 

започатковується з метою вирішення соціальних, економічних, 

виробничих та інших суспільно-орієнтованих проектів. На думку 

Бержанір А. Л.: «Особливу значущість державно-приватне 

партнерство має на регіональному рівні, де реалізовуються конкретні 

проекти соціально-економічного розвитку, спрямовані на розвиток 

економіки та покращення життя людей [2, с. 54]. 

При реалізації проектів на основі ДПП на рівні регіону слід 

враховувати інтереси зацікавлених сторін, до яких зокрема відносяться 

місцеві громади. На превеликий жаль, активному розвитку ДПП у 

регіонах заважає саме нівелювання інтересів місцевої громади з боку 

органів регіональної влади. Відсутність регіональних стратегій 

розвитку на довгостроковий період, де були би чітко окреслені 

стратегічні напрями і враховані інтереси всіх зацікавлених сторін, 

також є значною перепоною на шляху реалізації проектів на основі 

ДПП і залучення інвестицій в регіони. На сьогоднішній день, розвиток 

адекватного інституційного середовища, формування дієвого 

нормативно-правового забезпечення, використання напрацьованих в 

інших країнах науково-практичних заходів у сфері державно-

приватного партнерства є вкрай важливим завданням для України.  

Узгоджена і побудована на партнерстві співпраця держави 

(державної, регіональної або місцевої влади) та приватного бізнесу, з 

урахуванням інтересів місцевих громад, є важливою умовою 

успішного функціонування економіки і стане драйвером активного 

зростання всіх галузей національного господарства у 

середньостроковій перспективі. 

Вироблення механізмів реалізації проектів на основі ДПП та 

проведення оцінки їх економічної ефективності є предметом 

подальших досліджень науковців. 
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