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РЕЖИМ МІЖНАРОДНО-ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО  
ПАРТНЕРСТВА В НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ   

ТА ІННОВАЦІЙНІЙ СФЕРАХ У КОНТЕКСТІ  
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

На сучасному етапі глобалізації світової економіки та роз- 
витку міжнародних економічних зв’язків виникає необхідність ак-
тивізації відносин між міжнародними фінансовими установами, 
державними органами влади, університетами, науково-дослідними 
інститутами та бізнесу на засадах партнерства для фінансування 
проєктів у науково-технічній та інноваційних сферах.  

Тема публічно-приватного партнерства (ППП) у науково-тех-
нічній та інноваційних сферах набуває актуальності в Україні [1-7]. 
Це передусім пов’язано з розгалуженістю інноваційної інфраструк-
тури, а її окремі елементи (технопарки, наукові парки) існують у  
рамках нестабільного правового поля; неефективними механізмами 
державної фінансової підтримки через неузгодженість виділення 
коштів із бюджетним та податковим законодавством; інертною  
діяльністю приватного бізнесу до інноваційних процесів; суттєвим 
розривом у взаємодії елементів національної інноваційної екосис-
теми у трикутнику «приватний бізнес ‒ наука ‒ держава». 

Метою статті є обґрунтування можливостей застосування 
публічно-приватного партнерства в науково-технічній та інновацій-
них сферах у контексті євроінтеграційних процесів. 

У документах ЄС підкреслюється соціально-економічне зна-
чення реалізації проєктів на засадах публічно-приватного партнер- 
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ства з точки зору сприяння забезпеченню найвищої конкуренто-
спроможності в інноваційній сфері. Зокрема, прийняття Лісабонсь-
кої стратегії ЄС, яка знайшла продовження у Стратегії ЄС-2020, та 
висування на перший план інноваційного імперативу інтеграцій- 
ного розвитку надало потужного імпульсу публічно-приватному 
партнерству в інноваційній сфері ЄС, зокрема через розгортання до-
слідницьких проєктів ППП із частковим фінансуванням із бюджету 
Рамкових програм ЄС [8, с. 382-383]. У Стратегії «Європа 2020: 
Стратегія інтелектуального, стійкого і всеосяжного зростання» се-
ред трьох взаємопов’язаних і взаємодоповнюючих пріоритетів є ін-
телектуальне зростання: розвиток економіки, що спирається на 
знання та інновації.  

Європейська Комісія запропонувала за кожним із пріоритет-
них напрямів сім ініціатив для стимулювання прогресу [9]. Одна з 
цих ініціатив ‒ «Інноваційний Союз», який є комплексним планом 
реалізації інноваційної стратегії ЄС, спрямованим на стимулювання 
повного інноваційного ланцюга від ідеї до ринку готової продукції 
[10, c. 17]. Новим інституційним елементом «Інноваційного Союзу» 
є «Інноваційні партнерства», які об’єднують усіх зацікавлених  
учасників інноваційної діяльності для вирішення ключових євро-
пейських соціально-суспільних проблем. Кожне таке «партнер- 
ство» має бути орієнтоване на науково-дослідну роботу та іннова-
ційну діяльність, а також сприяти переорієнтації поточних європей-
ських науково-технічних програм та інструментів (структурні  
фонди, реформа університетів, спільні технологічні ініціативи) на 
вирішення цих проблем [11].  

Спільні Європейські проєкти публічно-приватного партнер- 
ства орієнтовані на досягнення цілей сталого розвитку, екологічної 
безпеки, добробуту суспільства [12]. Наприклад, в Австрії реалізу-
ються програми зі створення Центрів компетенцій, де публічно-
приватне партнерство виступає основним інструментом здійснення 
довгострокових відносин між компаніями та дослідними інститу-
тами у сфері інновацій. Популярними програмами є К-ind/K-net, 
СОМЕТ, Асоціація з досліджень Крістіана Доплера. Програма  
К-ind/K-net спрямована на створення промислових центрів компе-
тенції та мережі установ для здійснення досліджень та передачі  
технологій під управлінням промислових компаній і консорціумів. 
Програма СОМЕТ (Центрів компетенції з досконалих технологій), 
що стала найбільш впливовою в історії публічно-приватного парт-
нерства Австрії, передбачає можливість створення ППП у формі ве-
ликих, середніх та малих спільних підприємств, підприємств без ін- 
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ституціоналізації (без створення юридичної особи). Програма Асо-
ціації з досліджень Крістіана Доплера підтримує створення тимча-
сових лабораторій в університетах, які працюють над орієнтацією 
на застосовність фундаментальних досліджень.  

У Бельгії прикладом реалізації ППП у сфері інновацій є про-
грама СТАРТ, яка фінансується на одну третину з коштів, наявних 
в університетів, на одну третину – із приватного сектору (підпри-
ємств, приватних осіб, фондів) та на одну третину − із регіонального 
бюджету Валлонії. 

У Швеції з метою підвищення продуктивності академічних 
досліджень та сприяння впровадженню інновацій у промисловість 
створена програма VINN Exellence для підтримки співтовариства 
між приватним і державним секторами, університетами, науково-
дослідними інститутами та іншими організаціями, що здійснюють 
дослідження [13, с. 191-193].  

У Франції прикладом публічно-приватного партнерства є 
Агентство з інновацій OSEO (акціонерне товариство приватного 
права, яке складається з холдингу та дочірніх компаній і 50% капі-
талу якого належить державі), що діє за трьома напрямами: OSEO 
інновацій, OSEO фінансування, OSEO гарантія. Агентство має на 
меті безоплатну цільову допомогу для малих і середніх підприємств 
з інноваційними технологіями у партнерстві з бізнес-ангелами та 
приватними інвесторами, а також банку розвитку середніх та малих 
підприємств. Також у Франції, Німеччині, Великобританії, Бельгії 
та скандинавських країнах на базі університетів та інших науко- 
вих організацій створюються інноваційні поліси, парки, центри,  
стартап-організації (бізнес-інкубатори, венчурні механізми та інші 
державно-приватні фонди) для підтримки співтовариства між при-
ватним і державним секторами, науково-дослідними інститутами та 
іншими організаціями. 

Крім програм зі створення Центрів компетенцій, створю-
ються Європейські технологічні платформи на засадах ППП. У ме-
жах Стратегії ЄС-2020 та VІІ рамкової програми ЄС створюються 
«Joint Technology Initiatives» у формі спільних підприємств (Joint 
Undertaking) зі здійснення науково-технічних розробок у промисло-
вості шляхом поєднання ресурсів ЄС, країн-учасниць і бізнесу. Пе-
редбачено фінансування дослідницьких проєктів «Joint Technology 
Initiatives» приватним бізнесом в обсязі 50% [14]. Запроваджуються 
у сферах, що мають стратегічне значення для забезпечення конку-
рентоспроможності ЄС: біофармацевтика, комп’ютерні системи, 
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екологічно безпечна аеронавтика, наноелектроніка, воднева енерге-
тика. Однією з основних цілей діяльності Європейських техноло- 
гічних платформ є розробка економічно обґрунтованих програм на-
укових досліджень та швидке впровадження наукових результатів у 
практику [14, с. 3]. За останні роки створено більше 30 Європей- 
ських технологічних платформ, що охоплюють різноманітні галузі 
економіки [15, с. 4].  

Отже, європейській досвід ППП в інноваційній сфері свід-
чить, що роль держави полягає у сприянні виробництву фундамен-
тальних знань і комплексу технологій стратегічного характеру, 
створенні інфраструктури та сприятливого клімату для інновацій-
ної діяльності бізнесу, а роль приватного сектору − у створенні  
технологій на основі власних досліджень, трансфері та ринковому 
освоєнні інновацій. Різні варіанти реалізації публічно-приватного 
партнерства, залежно від умов соціально-економічного розвитку 
країн, формують національні особливості взаємодії держави та при-
ватного сектору. 

У європейських країнах публічно-приватне партнерство роз-
глядається як пріоритетний інструмент реалізації інноваційної по-
літики за напрямами, наведеними у таблиці. 

Розвиток національної інноваційної екосистеми доцільно 
здійснювати на основі партнерської взаємодії міжнародних органі-
зацій, держави, університетів, науково-дослідних інститутів та біз-
несу. Найважливішим завданням публічно-приватного партнерства 
в інноваційному розвитку є активізація інноваційної діяльності та 
створення цілісної системи її фінансового забезпечення, яка має 
ґрунтуватися на широкомасштабному залученні та максимально 
ефективному використанні фінансових ресурсів.  

У рамках інтеграції України у науково-технічні та інноваційні 
простори Європейського Союзу особливого значення набуває пози-
тивний досвід застосування публічно-приватного партнерства. 
Адже недостатня інноваційна активність і дефіцит коштів на інно-
ваційну діяльність в Україні актуалізують застосування ППП як 
альтернативного механізму фінансування інноваційних проєктів 
для здійснення та прискорення модернізаційних перетворень у на-
ціональній економіці.  

Однак слід ураховувати, що публічно-приватне партнерство 
в науково-технічній та інноваційних сферах має свої особливості, 
пов'язані з фінансуванням і методами управління [17; 18]. Множин-
ність моделей фінансування в рамках публічно-приватного парт- 
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Таблиця  
Напрями застосування публічно-приватного партнерства  
в реалізації інноваційної політики у Європейському Союзі 1 

Напрям Характеристика
Стратегічне співробіт-
ництво у сферах соці-
альних інновацій і ви-
соких технологій 

Партнерства для розроблення стратегії і політики в 
галузі R&D, інновацій з урахуванням приватних і 
публічних інтересів. Наприклад, французький Керів-
ний комітет щодо національних досліджень та інно-
ваційної стратегії, який створено з представників 
державної та приватної сфер 

Забезпечення взаємодії 
між наукою та бізнесом 
і трансферу технологій 
у ринковий обіг 

Наукове партнерство (некомерційні партнерства) у 
сфері доконкурентних досліджень, освіти та підви-
щення кваліфікації, створення спеціальних служб 
для оцінки конкурентоспроможності досліджень (на 
кшталт французьких SAICs та Центрів досліджень, 
шведських Центрів компетенції VINNOVA); 
партнерство з трансферу технологій (комерційні 
партнерства на базі університетів, науково-дослід-
них установ з метою інноваційної діяльності, тобто 
комерціалізації розробок), у які державні наукові ус-
танови, наприклад, входять правами інтелектуальної 
власності, а приватні інвестори ‒ фінансовими внес-
ками й ефективним менеджментом. Такі партнерства 
запроваджені австрійськими програмами К-ind/K-net 
та СОМЕТ (Центри компетенції з досконалих техно-
логій), бельгійською програмою СТАРТ

Смарт-підтримка 
суб’єктів підприєм- 
ництва, приватних  
інвестицій у дослід-
ження та інновації че-
рез партнерське фінан-
сування та розподіл ри-
зиків між публічним і 
приватним партнерами

Венчурні та інші фонди спільного державно-приват-
ного фінансування (наприклад, французький OSEO, 
який створено в організаційно-правовій формі акціо-
нерного товариства і складається з холдингу та до-
чірніх компаній, 50% капіталу якого належить дер-
жаві) та програми партнерського фінансування 
(австрійські програми спільного фінансування Асо-
ціації з досліджень Крістіана Доплера, за якою про-
мисловий партнер вкладає 50%, решта 50% фінансу-
ється державою в основному Федеральним міністер-
ством економіки, сім’ї та молоді, та аналогічна про-
грама Товариства Людвіга Больцмана)

Кластероорієнтована 
політика 

Партнерство у кластерних ініціативах (створенні 
інноваційних полісів, парків, центрів), що активно 
запроваджується у Франції, Австрії, Німеччині, 
Бельгії, Скандинавських та багатьох інших країнах 
на базі університетів та інших наукових і освітян-
ських центрів

1 Складено за даними джерела [16]. 
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нерства обумовлена наявністю різних партнерів (державного і при-
ватних), інструментів та джерел фінансування (власний капітал 
приватного партнера, кошти банків й інвестиційних фондів, бюдже-
тні кошти, державні позики, гранти, державні гарантії та інші ін-
струменти державної підтримки, податкові преференції, субсидії та 
інші різні платежі з бюджету тощо), співвідношенням інструментів 
(боргових, пайових, гібридних), використанням проєктного фінан-
сування.  

Велика кількість організаційних моделей управління форму-
ється різними способами співробітництва державного і приватного 
партнерів, шляхом переуступання окремих функцій та контрактних 
зобов’язань, передавання об’єктів у зовнішнє управління, залу-
чення третіх організацій та ін.    

На сьогодні в Україні не представлено спеціальних актів, що 
регламентують реалізацію публічно-приватного партнерства, що 
стримує його впровадження. Оцінка динаміки та галузевої дифе- 
ренціації інвестування у проєкти публічно-приватного партнерства 
доводить наявність суттєвого відставання розвитку ППП в Україні 
від європейських ринків. Сучасний концепт публічно-приватного 
партнерства, який задекларований у законодавчій діяльності, не  
реалізувався повною мірою та не виконує своєї основної місії – 
максимальне залучення приватних інвестицій у проєкти для змен-
шення навантаження на бюджет. Ступінь інвестиційної привабли-
вості економіки країни характеризує готовність органів влади брати 
участь у реалізації проєктів публічно-приватного партнерства;  
здатність створити необхідні умови, надати спеціальні пільги та 
преференції, що сприятимуть залученню як вітчизняних, так і зару-
біжних інвестицій.  

Пропонується доповнити публічно-приватне партнерство  
міжнародною складовою з урахуванням інвестицій міжнародних 
організацій та міжнародних донорів і ввести в науковий та прак- 
тичний обіг поняття «міжнародно-публічно-приватне партнер- 
ство», а для стимулювання залучення інвестицій запровадити «ре-
жим міжнародно-публічно-приватного партнерства», який поєднує 
систему стимулів і пільг, обов’язкових умов й обмежень для дотри-
мання балансу інтересів міжнародних донорів, держави і бізнесу. 
Відмітною особливістю є його стимулююча спрямованість, що про-
являється через гарантії, пільги та різні форми державної підтримки 
[19]. Режим міжнародно-публічно-приватного партнерства дозво-
лить налагодити участь між міжнародними фінансовими устано-
вами, державними органами влади, вищими навчальними закла- 
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дами/науково-дослідними установами та бізнесу в сумісному фі-
нансуванні проєктів у науково-технічній та інноваційній діяльності.  

Реалізація проєктів міжнародно-публічно-приватного парт-
нерства передбачає процес, який складається з декількох етапів,  
і залучення широкого кола учасників. Результатом цієї взаємодії є  
реалізація проєктів у науково-технічній та інноваційній діяльності 
та постійне співробітництво міжнародних організацій, міжнарод-
них фондів, держави, бізнесу та науки.  

В економічній літературі вперше концепцію регуляторного 
режиму як балансу стимулів й обмежень представлено в роботах В. 
Ляшенка [20; 21]. Інтерпретуючи основні тези режиму з позицій кі-
бернетичного і синергетичного підходів, пропонуються складові 
режиму міжнародно-публічно-приватного партнерства.  

Складовими регуляторного режиму міжнародно-публічно-
приватного партнерства (RJIPPP) визначено такі [19; 22; 23]: 

RJIPPP = {G; S; I; R; P}, 

де G – цілі введення режиму; S – суб’єкти, на яких поширюється дія 
режиму; I – стимули, пільги та обмеження, необхідні для досяг-
нення задекларованих цілей; R – ресурси, задіяні у процесі реаліза-
ції режиму; P – алгоритм дій для реалізації режиму. 

Розшифруємо кожну складову: 
1. Цілі введення режиму полягають у створенні нових центрів

соціально-економічного розвитку та мережі територіально-вироб-
ничих і туристичних кластерів, що реалізують конкурентний по- 
тенціал територій на засадах смарт-спеціалізації.  

2. Суб’єктами, на яких поширюється дія режиму, є вітчизняні
та зарубіжні інвестори, зокрема міжнародні організації. Для того 
щоб реалізувати поставлені цілі із зазначеними суб’єктами, необ- 
хідно створити привабливе інституційне середовище для участі ін-
вестора.  

3. Умови, необхідні для досягнення декларованих цілей, ‒ це
використання податкових і митних пільг для стимулювання інвес-
тицій, а саме: диференціація податкових ставок залежно від соці- 
ально-економічного значення галузі та її продукції; податкові кані-
кули або повне звільнення від податків новостворених суб’єктів  
господарської діяльності на початку їхньої діяльності; інвестицій-
ний податковий кредит; звільнення або зниження ставки податку на 
імпорт обладнання, сировини і будівельних матеріалів, а також на 
експлуатацію та технічне обслуговування проєкту тощо. 
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Крім того, інструментами фінансової підтримки з боку дер-
жави для інвесторів є субсидії, фінансові інструменти (придбання 
урядом акцій, облігацій проєктної компанії) та гарантії. 

Обмеженнями ведення режиму є вимоги, які висуваються до 
інвесторів у рамках здійснення їхньої діяльності. По-перше, це від-
повідність інвестиційного проєкту Державній стратегії регіональ-
ного розвитку на 2021-2027 рр., Стратегії регіонального розвитку 
області на період до 2020 р., концепціям і стратегіям розвитку галу-
зей економіки на середньо- і довгостроковий період. По-друге, на- 
явність позитивного соціально-економічного та бюджетного ефекту 
від реалізації інвестиційного проєкту.  

4. Ведення режиму не може бути здійснене без відповідної ре-
сурсної бази – фінансового забезпечення. Ресурсами, які задіяні у 
процесі реалізації режиму, є фінансові ресурси приватних інвесто-
рів (як українських, так і зарубіжних); запозичені фінансові ре- 
сурси; кошти державного та місцевого бюджетів; кошти міжнарод-
них організацій. Підтримку проєктів публічно-приватного партнер-
ства зжійснюють Європейський банк реконструкції та розвитку і єв-
ропейська група Світового банку. Також існують фонди, орієнто-
вані на сприяння розвитку публічно-приватного партнерства: Кон-
сультативна інституція з підтримки публічно-приватного інфра-
структури (Public-Private Infrastructure Advisory Facility ‒ PPIAF), 
Програма підготовки інфраструктурних проєктів ЄБРР (IPPF), Гло-
бальна інфраструктурна програма (GIF). Крім того, існує технічна 
допомога, яка надається за рахунок структурних фондів ЄС за та-
кими напрямами: інструменти фінансового інжинірингу; секто- 
рально сфокусовані гранти, які просувають проєкти пан-європей- 
ських інтересів; гранти, що підтримують політику ЄС або індивіду-
альних членів ЄС. 

5. Алгоритм введення регуляторного режиму міжнародно-
публічно-приватного партнерства складається з двох етапів.  

На першому етапі Міністерством розвитку економіки, торгів-
лі та сільського господарства України  ініціює введення регулятор-
ного режиму публічно-приватного партнерства. У рамках цього 
етапу створюються спеціальні спрощені податкові, митні, кредитні 
режими та режими валютного курсу для залучення інвесторів.  

На другому етапі залучаються міжнародні фінансові організа-
ції для реалізації масштабних інвестиційних проєктів. На цьому 
етапі регуляторний режим доповнюється міжнародною складовою 
та набуває нового статусу – міжнародно-публічно-приватного. Для 
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введення режиму необхідна концентрація наявних ресурсів дер-
жави і реалізація Кабінетом Міністрів України і Верховної Ради Ук-
раїни зваженої політики через введення стимулюючого регулятор-
ного режиму міжнародно-публічно-приватного партнерства. Необ-
хідне фокусування Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України на мінімізації політичних, еконо-
мічних, валютних і фінансових ризиків. 

Висновки. Формування режиму міжнародно-публічно-при- 
ватного партнерства створить передумови для конструювання та 
збалансованого використання інструментів (стимулів, обмежень, 
правил тощо) з метою прискорення модернізації на засадах смарт-
спеціалізації. Режим міжнародно-публічно-приватного партнерства 
актуалізує залучення як міжнародних, так і вітчизняних інвесторів 
для реалізації проєктів. 

В умовах інтеграції у Європейський Союз актуалізується зна-
чимість міжнародно-публічно-приватного партнерства, що дозво-
ляє залучити в економіку додаткові ресурси, зокрема міжнародні 
кошти для створення інноваційної інфраструктури та реалізації 
інноваційних проєктів. Міжнародно-публічно-приватне партнер- 
ство становить організаційну основу взаємодії держави, науково-
освітніх організацій і бізнесу із залученням міжнародних організа-
цій у рамках формування національної інноваційної екосистеми. 
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