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У статті наведено й охарактеризовано комплекс принципів активізування державно-приватного партнер-
ства в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності загального та специфічного характеру. До пере-
ліку загальних принципів віднесено принципи цілеспрямованості, науковості, мотивованості, достовірності, 
системності, відповідальності, завершеності, адаптивності, достатності інформаційного забезпечення, зво-
ротного зв’язку, безперервності, зрозумілості, компетентності, економічності, контрольованості, врахування 
розвитку, уніфікованості, часової погодженості та об’єктивності. Виокремлені специфічні принципи активізу-
вання державно-приватного партнерства умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності забезпечують 
єдність та стабільність будь-яких дій із такого активізування і за своїм змістом характеризуються всеохо-
плюваністю. Як загальні, так і специфічні принципи відповідають вимогам повноти, взаємної незалежності та 
несуперечливості і характеризуються якісним визначенням. Єдність загальних і специфічних принципів активі-
зування державно-приватного партнерства в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності забезпечує 
цілісність дій із такого активізування, що є особливо важливим в умовах необхідності пошуку нових шляхів 
реалізації інфраструктурних проектів в Україні та реалізації потенціалу розвитку національної економіки.

Ключові слова: принципи, державно-приватне партнерство, державний партнер, орган державної влади, 
підприємство, приватний партнер, інвестиційно-інноваційна діяльність.

ПРИНЦИПЫ АКТИВИЗИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Комарницкая А.О.

В статье приведен и охарактеризован комплекс принципов активизирования государственно-частного пар-
тнерства в условиях развития инвестиционно-инновационной деятельности общего и специфического харак-
тера. В перечень общих принципов входят принципы целенаправленности, научности, мотивированности, 
достоверности, системности, ответственности, завершенности, адаптивности, достаточности информа-
ционного обеспечения, обратной связи, непрерывности, понятности, компетентности, экономичности, кон-
тролируемости, учета развития, унифицированности, временной согласованности и объективности. Выделен-
ные специфические принципы активизирования государственно-частного партнерства в условиях развития 
инвестиционно-инновационной деятельности обеспечивают единство и стабильность любых действий по 
такому активизированию и по своему содержанию характеризуются всеобщностью. Как общие, так и специ-
фические принципы соответствуют требованиям полноты, взаимной независимости и непротиворечивости и 
характеризуются качественным определением. Единство общих и специфических принципов активизирования 
государственно-частного партнерства в условиях развития инвестиционно-инновационной деятельности обе-
спечивает целостность действий по такому активизированию, что особенно важно в условиях необходимости 
поиска новых путей реализации инфраструктурных проектов в Украине и реализации потенциала развития 
национальной экономики.

Ключевые слова: принципы, государственно-частное партнерство, государственный партнер, орган госу-
дарственной власти, предприятие, частный партнер, инвестиционно-инновационная деятельность. 

PRINCIPLES OF ACTIVATION OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN TERMS  
OF THE DEVELOPMENT OF INVESTMENT AND INNOVATION ACTIVITY

Komarnytska Hanna

The article presents and characterizes a set of general and specific principles of activating public-private partnership 
under conditions of the development of investment and innovation activity. A list of such general principles includes the 
principles of purposefulness, scientific quality, justification, trustworthiness, systematicity, responsibility, completeness, 
adaptability, the sufficiency of information support, feedback, continuity, clearness, competence, economy, controllability, 
taking into account development, unification, time consistency, and objectivity. In turn, specific principles of activation of 
public-private partnership in terms of the development of investment and innovation activity are distinguished as follows: 
integration of activation into general management system, principle of orientation to human capital development, principle 
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of domination of strategic aspects of activation over tactical ones, principle of arrangement of conditions for the promotion 
of competitiveness in public-private partnership, and principle of compulsory state participation in activation. This allows 
potential and existing public and private partners to take into account preconditions for the efficiency of projects of a public-
private partnership with their participation. The distinguished specific principles of activation of public-private partnership 
under conditions of the development of investment and innovation activity are comprehensive by nature and ensure unity 
and stability of any actions related to such activation. Both these general and specific principles meet the requirements 
of completeness, mutual independence, and consistency. They are also characterized by a qualitative definition. Unity of 
general and specific principles of activation of public-private partnership in terms of the development of investment and 
innovation activity ensures the integrity of actions for such activation, which is especially important in the face of the need 
to search for new ways to implement infrastructural projects in Ukraine and fulfil national economic development potential.

Keywords: public-private partnership, public partner, state authority, enterprise, private partner.

Постановка проблеми. Ефективність активізу-
вання державно-приватного партнерства в умовах роз-
витку інвестиційно-інноваційної діяльності багато в 
чому забезпечується дотриманням відповідних прин-
ципів, які повинні бути покладеними в основу відпо-
відних процесів. Вони є базовими положеннями такого 
активізування, є обов’язковими до врахування і дотри-
мання усіма залученими до цих процесів суб’єктами. 
Водночас, як свідчить вивчення теорії і практики, попри 
чималу поширеність тематики державно-приватного 
партнерства в науковій літературі, проблема система-
тизації відповідних принципів активізування цих про-
цесів і надалі залишається нерозв’язаною. Особливо це 
стосується специфічних принципів активізування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми виокремлення й систематизації принципів 
для розв’язання різноманітних завдань економічного 
характеру не є новими. Зокрема, у цьому аспекті 
доцільно виокремити праці О. Бали, Л. Баєвої М. Гон-
чара, А. Колодія, О. Котеньова, О. Кузьміна, Н. Левиць-
кої, О. Мельник, Л. Пашка, А. Подшибякіна, Н. Собко-
вої, У. Стегера, В. Толпикіна, О. Фоміної, Н. Хмєлєвої, 
Н. Шпака та багатьох інших. Цими та іншими авто-
рами виокремлено й систематизовано принципи кор-
поративної культури, мотивування персоналу, контр-
олювання, економічного аналізу, адміністрування, 
стрес-менеджменту, управлінського обліку, розвитку 
нормативно-правової бази тощо. Проблеми і пер-
спективи розвитку державно-приватного партнерства 
(виокремлюючи при цьому прямо чи опосередковано 
принципи його активізування) розглядають у своїх 
працях такі вітчизняні та іноземні науковці, як: О. Акі-
ліна та В. Павлюк [1, с. 10–13], А. Апаров та А. Яценко 
[2, с. 27–35], С. Востриков [3, с. 41–51], М. Горожанкіна 
[4, с. 176–183], М. Карпа [5, с. 95–103], А. Криволапова 
[6, с. 104–108], А. Павлюк [7, с. 38–45], А. Чан, І. Ванг 
та Й. Ке [8, с. 343–351] та чимало інших. Зокрема, у 
науковій літературі з предмету державно-приват-
ного партнерства ретельно розглянуто сутність цього 
поняття, виокремлено його види, моделі та форми, оха-
рактеризовано його як інструмент управління змінами 
в умовах сьогодення, розглянуто правові аспекти укла-
дення угод між державним і приватним партнерами, 
розкрито проблему інтеграції інтересів сторін цього 
виду партнерства, висвітлено важелі впливу держави 
на розвиток державно-приватного партнерства тощо. 
Водночас проблема полягає у фрагментарності висвіт-
лення принципів активізування державно-приватного 
партнерства в умовах розвитку інвестиційно-іннова-
ційної діяльності. 

Постановка завдання. Метою статті є системати-
зація принципів активізування державно-приватного 

партнерства в умовах розвитку інвестиційно-іннова-
ційної діяльності на засадах виокремлення й характе-
ристики загальних та специфічних принципів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Роз-
глядаючи принципи активізування державно-при-
ватного партнерства в умовах розвитку інвестиційно-
інноваційної діяльності, доцільно наголосити на тому, 
що такі принципи можуть мати як загальний, так і спе-
цифічний характер. До загальних принципів слід від-
носити такі:

1. Принцип цілеспрямованості. Активізування дер-
жавно-приватного партнерства повинно здійснюватися 
для досягнення конкретних цілей (стратегічних чи так-
тичних). Це означає, що будь-які дії у цьому напрямі 
повинні бути цілеспрямованими, а не ситуативними, 
спонтанними чи хаотичними. Принцип цілеспрямо-
ваності є одним із ключових принципів, що завжди є 
актуальним. Його дотримання зумовлює необхідність 
ставити цілі активізування як державним чи приват-
ним партнерами, так і різними стейкхолдерами (напри-
клад, облдержадміністрацією, Кабінетом Міністрів 
України, міжнародними організаціями тощо). Форму-
вання таких цілей, своєю чергою, вказує відповідним 
посадовим особам компанії чи органу державної влади 
на напрям їхніх подальших дій.

2. Принцип науковості. Активізування державно-
приватного партнерства для досягнення очікуваних 
результатів має здійснюватися на засадах урахування 
найновіших наукових напрацювань. У цьому контексті 
слід зауважити, що кількість наукових праць за тема-
тикою державно-приватного партнерства за останні 
роки істотно збільшилася, причому як в Україні, так і 
поза її межами. Чимало таких праць містять підтвер-
джені гіпотези, сформовані висновки та обґрунтовані 
положення. Варто вказати й на те, що принцип науко-
вості стосується не лише активізування державно-при-
ватного партнерства загалом, а й кожного складника 
відповідної концептуальної моделі (ресурсного забез-
печення активізування, аналітичної підсистеми, інстру-
ментарію тощо). Завдяки цьому принципу активізу-
вання державно-приватного партнерства здійснюється 
раціональніше, ефективніше, часто швидше. Позитив-
ним у цьому ракурсі є й зменшення суб’єктивізму у 
твердженнях і діях щодо такого активізування.

3. Принцип мотивованості. Його зміст полягає у 
тому, що для забезпечення ефективності процесів акти-
візування державно-приватного партнерства відпо-
відні суб’єкти такого активізування мають бути належ-
ним чином мотивовані. Причому йдеться не лише про 
відомі у теорії і практиці матеріальні та нематеріальні 
стимули, а й про мотивування роботою як такою. Це 
пояснюється різноманіттям потреб та інтересів різ-
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них категорій стейкхолдерів процесів активізування, а 
також наявністю різних теорій мотивування, які з різ-
них позицій відображають його зміст.

4. Принцип достовірності. Будь-які конкретні 
заходи щодо активізування державно-приватного парт-
нерства повинні здійснюватися на основі достовірних 
фактів (розрахунків, індикаторів, прогнозів тощо).

5. Принцип системності. Активізування державно-
приватного партнерства, згідно з принципом сис-
темності, повинно передбачати взаємодоповненість 
і взаємозв’язок усіх складників такого активізування 
(процесів, інструментів, механізмів, алгоритмів, захо-
дів тощо), які мають функціонувати як єдине ціле. Розу-
міння активізування державно-приватного партнерства 
з позиції системності сприяє підвищенню рівня його 
ефективності, а також дає змогу цілісно поглянути на 
його зміст і вплив на відповідні об’єкти. 

Беручи до уваги напрацювання М.В. Вороніна 
[9, с. 14], в активізуванні державно-приватного парт-
нерства з позиції системності слід виділяти два склад-
ники: внутрішній і зовнішній. Зовнішня системність 
акцентує увагу на необхідності врахування того, що 
окремі елементи такого активізування є одночасно еле-
ментами інших систем в організації. Своєю чергою, 
згідно з внутрішньою системністю, активізування дер-
жавно-приватного партнерства є таким, яке повинно 
мати свою чітко вибудовану внутрішню структуру з 
відповідними елементами, взаємовпливами, рівнями, 
зв’язками, підпорядкуваннями тощо. 

Розглядаючи активізування державно-приватного 
партнерства згідно з принципом системності, слід 
також говорити про необхідність чіткого розуміння 
призначення такого активізування. Очевидно, що це 
неминуче пов’язане і з установленням та регламен-
туванням посадових обов’язків відповідних посадо-
вих осіб, залучених у ці процеси, тобто їхніх прав, 
обов’язків та відповідальності. 

6. Принцип відповідальності. Згідно з принципом 
відповідальності, суб’єкти активізування державно-
приватного партнерства в умовах розвитку інвести-
ційно-інноваційної діяльності повинні чітко розуміти 
наслідки ухвалення (чи неухвалення) тих чи інших 
рішень за цією тематикою, а також межі такої відпові-
дальності. Причому йдеться не лише про так звану офі-
ційну відповідальність (юридичну), а й про відповідаль-
ність неформального змісту (часто не регламентовану 
нормативними документами). Ігнорування принципу 
відповідальності може спричинити незацікавленість 
стейкхолдерів активно й ефективно діяти у напрямі 
активізування державно-приватного партнерства.

7. Принцип завершеності. Будь-які дії щодо акти-
візування державно-приватного партнерства повинні 
мати завершений характер, тобто бути такими, які 
досягають установлених цілей і розв’язують конкретні 
завдання. Урахування цього принципу дає змогу звер-
нути увагу на поширену у вітчизняному управлінні 
проблему, коли певні процеси реалізуються заради 
процесів, а не заради результатів (тобто мають неза-
вершений характер).

8. Принцип адаптивності. Заходи з активізування 
державно-приватного партнерства за своїм змістом 
і спрямованістю повинні бути адаптивними, тобто 
такими, які здатні змінити свої параметри залежно від 
зміни середовища функціонування, відкоригованих чи 

уточнених цілей, залучення у ході реалізації проек-
тів державно-приватного партнерства нових суб’єктів 
тощо. Причому в аналізованому контексті варто гово-
рити про активну адаптивність, яка передбачає не про-
сту зміну структури, спрямованості, параметрів тощо 
активізування, а таку, яка в нових умовах усе ж і надалі 
залишатиметься функціональною.

9. Принцип достатності інформаційного забезпе-
чення. Як відомо з теорії і практики управління різ-
ними економічними процесами чи об’єктами, дієвість 
ухвалення управлінських рішень багато в чому визна-
чається достатністю необхідного інформаційного 
забезпечення. Не є винятком і активізування державно-
приватного партнерства в умовах розвитку інвести-
ційно-інноваційної діяльності. Результати виконаних 
досліджень свідчать про те, що таке активізування 
буде ефективним тоді, коли інформаційний масив 
даних буде повним, коли буде усунуто необ’єктивну 
та суперечливу інформацію, а також коли буде відсі-
яно надлишкову. У науковій літературі доведено, що 
існує так званий певний рівень апріорних відомостей 
про об’єкт, після якого доцільно переходити з форму-
вання інформаційного масиву даних до реалізації кон-
кретних заходів. Проблема забезпечення достатності 
інформаційного забезпечення в процесі активізування 
державно-приватного партнерства актуалізується в 
умовах істотного зростання обсягу інформації як у сус-
пільстві загалом, так і в межах підприємств чи органів 
державної влади. За цих умов особливо важливим є 
визначення рівня апріорних відомостей.

10. Принцип зворотного зв’язку. Активізування 
державно-приватного партнерства повинно здійсню-
ватися не односторонньо (зверху вниз), при цьому має 
враховуватися реакція керівної підсистеми на ухва-
лені рішення, отриману інформацію, висловлені про-
гнози тощо. Тому дієве таке активізування повинно 
бути двостороннім процесом, за якого створюються 
можливості для коригування цілей, внесення коректив, 
координування управлінських дій, своєчасного засто-
сування регулювальних заходів тощо.

11. Принцип безперервності. Активізування дер-
жавно-приватного партнерства в умовах розвитку 
інвестиційно-інноваційної діяльності повинно здій-
снюватися на постійній основі, тобто безперервно.

12. Принцип зрозумілості. Дії з активізування дер-
жавно-приватного партнерства будуть ефективними 
тоді, коли є зрозумілими суб’єктам, яких вони прямо 
чи опосередковано стосуються. Для забезпечення 
дотримання цього принципу керівною підсистемою 
можуть застосовуватися аналітичні розрахунки, пояс-
нювальні записки, проектні цифри, усні розмови, прес-
конференції, круглі столи тощо.

13. Принцип компетентності. Формування і застосу-
вання заходів для активізування державно-приватного 
партнерства в умовах розвитку інвестиційно-іннова-
ційної діяльності повинно здійснюватися компетент-
ними у цій сфері посадовими особами незалежно від 
їхнього рівня управління та представництва. Доцільно 
наголосити й на тому, що межі такої компетентності 
слід конкретизувати у кожному окремому випадку 
активізування. 

14. Принцип контрольованості. Будь-які заходи 
щодо активізування державно-приватного партнерства 
в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяль-
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ності повинні бути контрольованими, тобто такими, 
які перебувають під попереднім, поточним чи заключ-
ним контролем. Цей контроль повинен поширюватися 
не лише на процес активізування як такий, а й на всі 
підпроцеси у його межах. Це дасть змогу вже на ранніх 
фазах виявити відхилення, проблемні ділянки, слабкі 
боки рішень тощо. Контрольованість активізування 
державно-приватного партнерства повинна мати пер-
манентний характер.

15. Принцип економічності. Активізування дер-
жавно-приватного партнерства в умовах розвитку 
інвестиційно-інноваційної діяльності повинно бути 
таким, яке дасть змогу досягнути балансу між витра-
тами та економічними вигодами від його здійснення. 
Цей принцип акцентує увагу на необхідності раціо-
нального витрачання ресурсів (передусім фінансо-
вого характеру) на реалізацію заходів з активізування 
державно-приватного партнерства. Дотримання прин-
ципу економічності також доволі часто передбачає 
необхідність розв’язання багатокритеріальних завдань 
для вибору найбільш економічно вигідних заходів з 
активізування.

16. Принцип урахування розвитку. Заходи з акти-
візування державно-приватного партнерства в умовах 
розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності пови-
нні бути такими, які враховують поточний стан такого 
партнерства на кожному рівні (загальнодержавному, 
регіональному чи муніципальному), а також очікувану 
траєкторію його розвитку. Причому такі заходи слід 
трактувати як динамічне, а не як статичне утворення.

17. Принцип уніфікованості. Принцип акцентує 
увагу на необхідності застосування єдиної методоло-
гічної бази активізування державно-приватного парт-
нерства в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної 
діяльності, а також уніфікованих процедур, завдяки 
чому подібні завдання можна буде розв’язувати анало-
гічним чином.

18. Принцип часової погодженості. Усі процеси, 
заходи і дії щодо активізування державно-приватного 
партнерства повинні враховувати часовий складник 
і часові обмеження. Із теорії і практики відомо, що в 
умовах динамічності середовища функціонування 
ігнорування часового чинника в управлінні доволі 
часто призводить до недієвості, застарілості й неакту-
альності пропозицій.

19. Принцип об’єктивності. Заходи з активізу-
вання державно-приватного партнерства повинні 
формуватися і реалізовуватися з прийнятним рівнем 
суб’єктивності, що унеможливить надмірність такого 
суб’єктивізму. Окрім того, в аналізованому контексті 
слід об’єктивно оцінювати існуюче становище, сильні 
та слабкі боки, ресурсні обмеження тощо – це забез-
печить можливість нівелювання спотворення реаль-
ного стану справ. Очевидно, що державно-приватне 
партнерство часто характеризується, наприклад, пев-
ним впливом особистих чи групових інтересів, що не 
завжди позитивно впливає на принцип об’єктивності. 
Розглядаючи заходи з активізування цього виду парт-
нерства, слід їх трактувати такими, якими вони є 
насправді. Тільки розуміння реальності дасть змогу 
ухвалити раціональні рішення.

Серед специфічних принципів активізування дер-
жавно-приватного партнерства в умовах розвитку інвес-
тиційно-інноваційної діяльності слід відзначити такі:

1. Інтегрування активізування у загальну систему 
управління. Згідно із цим принципом, будь-які заходи 
щодо активізування державно-приватного партнерства 
повинні безпосередньо корелювати з управлінськими 
процесами приватного чи державного партнера. Доцільно 
вказати на те, що таке активізування не може функціону-
вати відокремлено від інших систем управління. 

2. Принцип орієнтації на розвиток людського капі-
талу. Будь-які заходи у сфері активізування державно-
приватного партнерства повинні бути такими, які 
прямо чи опосередковано будуть спрямовані на розви-
ток людського капіталу.

3. Принцип домінування стратегічних аспектів акти-
візування над тактичними. Заходи з активізування дер-
жавно-приватного партнерства повинні формуватися і 
реалізовуватися, насамперед, з акцентом на довгостро-
ковий часовий інтервал, що повинно бути домінуючим 
порівняно з короткостроковим періодом. Це пов’язано, 
перш за все, зі специфікою проектів, що належать до 
категорії проектів державно-приватного партнерства. 

4. Принцип створення умов для розвитку конкурен-
ції у державно-приватному партнерстві. Очевидно, що 
проекти державно-приватного партнерства будуть най-
більш ефективними тоді, коли буде сформований т. зв. 
ринок таких проектів і коли кількість учасників такого 
ринку буде великою (як приватних, так і державних 
партнерів). Тоді сторони будуть зацікавлені в активіза-
ції ринкових дій, у формуванні конкурентніших пропо-
зицій, у вдосконаленні відповідного комплексу марке-
тингу тощо. 

5. Принцип обов’язкової державної участі в акти-
візуванні. Як свідчить досвід успішних країн, про-
екти державно-приватного партнерства більшою чи 
меншою мірою регламентовані законодавством кра-
їни. З огляду на це, державна участь в активізуванні 
такого партнерства є обов’язковою. Нерідко саме дер-
жава в особі своїх компетентних органів є ключовим 
суб’єктом такого активізування. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, систематизовано принципи активізування дер-
жавно-приватного партнерства в умовах розвитку 
інвестиційно-інноваційної діяльності загального і спе-
цифічного характеру. До загальних таких принципів від-
несено принципи цілеспрямованості, науковості, моти-
вованості, достовірності, системності, відповідальності, 
завершеності, адаптивності, достатності інформацій-
ного забезпечення, зворотного зв’язку, безперервності, 
зрозумілості, компетентності, економічності, контр-
ольованості, врахування розвитку, уніфікованості, часо-
вої погодженості та об’єктивності. Своєю чергою, серед 
специфічних принципів активізування державно-при-
ватного партнерства в умовах розвитку інвестиційно-
інноваційної діяльності відзначено такі: інтегрування 
активізування в загальну систему управління, принцип 
орієнтації на розвиток людського капіталу, принцип 
домінування стратегічних аспектів активізування над 
тактичними, принцип створення умов для розвитку кон-
куренції у державно-приватному партнерстві та прин-
цип обов’язкової державної участі в активізуванні.

Перспектива подальших розвідок за означеною 
тематикою полягає у формуванні концептуальних 
положень активізування державно-приватного парт-
нерства в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної 
діяльності.
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