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Рис.1. Напрямки розвитку виробничого потенціалу
Таким чином, основою стратегічного управління підприємством є оцінка і моніторинг
потенціалу підприємства, здійснювані по наступному алгоритму:
− виявлення структури потенціалу підприємства;
− аналіз конкурентних переваг і слабких сторін діяльності підприємства;
− формування методики діагностики потенціалу, оцінку елементів, що утворюють
потенціал;
− виявлення синергетичного впливу елементів;
− інтегральна оцінка потенціалу як основи конкурентоспроможності підприємства;
− розробка загальної і локальної стратегій по зміцненню і розвитку конкурентоздатного
потенціалу.
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Для реалізації потенціалу державно-приватного партнерства в Україні і особливо у такій
специфічній сфері як інфраструктура природогосподарювання необхідно в повній мірі
використати досвід закордонних країн по поширенню концепції державно-приватного
партнерства, традиції узгодження інтересів та ресурсів в процесі взаємодії влади і бізнесу.
Пошук оптимальної моделі сумісного фінансування проектів по розбудові інфраструктура

155

Секція 4. Новітні моделі формування та організації новітніх економічних систем в умовах
трансформаційних перетворень

природогосподарювання передбачає врахування досвіду реалізації проектів і виявлення
закономірностей і технологій досягнення успіху взаємодії державного і приватного секторів
економіки у різних країнах світу, узгодження національних, регіональних і приватних інтересів.
Загальні умови для забезпечення впровадження механізмів державно-приватного
партнерства у практику формування і розробки проектів розбудови і розвитку інфраструктура
природогосподарювання в українських реаліях необхідно створювати з урахуванням
зарубіжного досвіду функціонування державно-приватного партнерства у різних секторах
економіки і видах економічної діяльності, що представлено на рис. 1.
Передумови: існуюче законодавство, інституційний
базис суспільства, інституції громадського суспільства,
підвищення ефективності рівня управління, визначення
державно-приватного партнерства в сфері формування
інфраструктури природогосподарювання в якості
пріоритетного напряму діяльності держави і органів
здійснюючих ресурсну та екологічну політику,
можливість укладати договори про концесію, спільну
діяльність, розподіл продукції, інші договори.
Фактори: зміни зовнішнього та внутрішнього
середовища, потреб і інтересів людини, механізмів
регулювання, стану довкілля.

Переваги: залучення бюджетних коштів для здійснення проекту,
об’єднання зусиль, ресурсів, сучасних методів менеджменту
державного та приватного секторів економіки, розширення
можливостей для отримання кредитів, подолання «провалів ринку»,
виконання договорів.
Перешкоди: недосконалість законодавства і інституційного
середовища, договірні і правові норми, системи розробки і
проведення вибору проектів, відсутність довіри між бізнесом і
владою.
Стимули: розподіл ризиків, отримання додаткових ресурсів і
доходів, гарантій, державної підтримки, прибутків, створення
іміджу відповідального бізнесу.

Загальні умови для забезпечення встановлення державно-приватного партнерства у формуванні інфраструктура
природогосподарювання.

Рис.1. Умови формування державно-приватного партнерства у розбудові і розвитку
інфраструктури сфери природогосподарювання
Головними передумовами для розробки і реалізації механізмів державно-приватного
партнерства для формування інфраструктури сфери природогосподарювання в Україні
наступні:
− розвиток інституційного базису суспільства, стабільні темпи зростання національної
економіки, створення інституцій громадського суспільства;
− удосконалення законодавства і створення розвинутої нормативно-правової основи;
− підвищення ефективності рівня управління та природогосподарської політики
державними органами влади, визначення державно-приватного партнерства в якості
пріоритетного напряму діяльності держави і органів, здійснюючих ресурсну та
екологічну політику, контроль за станом природно-ресурсного потенціалу та екологічним
станом довкілля;
− здійснення проектів ДПП передбачає виконання однієї або кількох функцій таких як:
проектування, фінансування, будівництво, відновлення (реконструкція, модернізація),
експлуатація, пошук, обслуговування , а також інших функцій, пов’язаних з виконанням
договорів та умов партнерства. При здійсненні проектів ДПП в Україні можуть
укладатися договори про концесію, спільну діяльність, розподіл продукції, інші
договори;
− перевагами від ДПП для більшості економічних агентів вважається можливість залучення
бюджетних коштів для здійснення проекту, доступ до раніше закритих сфер економіки,
для бізнесу важливим є доступ до об’єктів державної або муніципальної власності,
партнерство з державою відкриває та розширює можливості для отримання кредитів від
вітчизняних і зарубіжних фінансових організацій.
Переваги формування механізмів державно-приватного партнерства у розбудові і
розвитку інфраструктури сфери природогосподарювання для різних груп зацікавлених сторін
ілюструє рис. 2.
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Переваги механізмів державно-приватного партнерства у формуванні інфраструктури
сфери природогосподарювання створюють сприятливі умови для їх ефективного впровадження
в українську практику господарювання, для залучення приватного бізнесу, встановлення
конструктивного діалогу між органами влади і управління та зацікавленими потенційними
учасниками проектів державно-приватного партнерства.

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ДЕРЖАВИ

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ БІЗНЕСУ

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ

1. Рішення ресурсних та екологічних проблем
розвитку країни, досягнення збалансованого
природогосподарювання.
2. Створення підґрунтя для реалізації ідей
сталого розвитку і передумови становлення
зеленої економіки.
3. Зменшення бюджетних витрат, залучення
капіталу, ресурсів приватного сектору
економіки та підвищення загального
забезпечення потреби у інвестиціях.
4. Збільшення і накопичення природного
капіталу, якості довкілля.
5. Підвищення рівня національної безпеки на
засадах забезпечення ресурсно-екологічної
безпеки.
6. Активізація інвестиційної і інноваційної
діяльності.
7. Залучення приватних ресурсів,
різноманітних джерел фінансування,
сучасних ефективних технологій,
перерозподіл ризиків.
8. Підвищення бюджетної ефективності.
9. Партнерська взаємодія у пріоритетних
напрямках.

1. Доступ до об’єктів державної
власності, управління і
користування ними.
2. Одержання державної
підтримки, гарантії досягнення
прибутковості, повернення
вкладених коштів.
3. Можливість розподілити ризики
і відповідальності за процес
виконання і результати проекту.
4. Залучення дотаційних механізмів
державного фінансування (дольове
фінансування).
5. Можливість отримання
податкових пільг, зниження
податкового тиску.
6. Посилення фінансового і
інвестиційного потенціалу,
залучення додаткових ресурсів
через здешевлення кредитів,
встановлення довгострокових
партнерських відносин.
7. Створення умов для ведення
відповідального бізнесу, його
позитивної репутації.

1. Підвищення якості життя,
ресурсного та екологічного
благополуччя нації.
2. Створення сприятливих
ресурсних та екологічних умов
для життєдіяльності.
3. Розширення територій та їх
якості для оздоровлення.
4. Зростання кількості
рекреаційних, природнозаповідних територій, якості
довкілля, зокрема
урбанізованих територій.
5. Підвищення рівня здоров’я і
довго тривалості життя
населення.
6. Активізація участі громади у
партнерських відносинах,
досвід взаємодії з владними
структурами по захисту
довкілля та його ресурсної
компоненти від деградації.
7. Формування ресурсної та
екологічної свідомості,
відповідального ставлення до
природного капіталу.

ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖАВИ, БІЗНЕСУ, СУСПІЛЬСТВА НА ЗАСАДАХ ФОРМУВАННЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН

Рис. 2. Переваги механізмів державно-приватного партнерства у розбудові і розвитку
інфраструктури сфери природогосподарювання
Потенціал державно-приватного партнерства у формуванні інфраструктури сфери
природогосподарювання в Україні включає сукупність додаткових ресурсів, можливостей для
рішення суспільно значимих ресурсних та екологічних проблем, що мають загрозу
життєдіяльності
населення
і
функціонуванню
економіки,
її
ефективності
та
конкурентоздатності. Прояв існуючого потенціалу реалізується у перетворенні переваг
об’єднання державного і приватного секторів економіки над існуючими перешкодами,
нейтралізації недоліків, отримання додаткових вкрай потрібних ресурсів, які не можливо
ефективно залучити іншим засобом, новітніх організаційних, управлінських, економічних,
інвестиційних рішень, технологій менеджменту, стимулів, важелів та інструментів, креативних
ідей, позитивних результатів і екстернальних ефектів від застосування цих сучасних механізмів
взаємодії влади і бізнесу, населення і некомерційних організацій.

157

