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Здійснили огляд нормативно-правової бази державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров’я країни. Розглянули основні
проблеми, що перешкоджають успішному впровадженню проектів державно-приватного партнерства. Розбудова державно-приватного партнерства в охороні здоров’я України можлива лише за умови подальшого вдосконалення законодавства та приведення його у
відповідність до норм і принципів міжнародного права, що передбачають чітку і скоординовану взаємодію всіх гілок влади та дружнє
до бізнес-партнерства адміністративне середовище.
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З

моменту набуття Україною незалежності уряди не
припиняють спроби покращити ситуацію в системі
охорони здоров’я. Однак сьогодні у складних умовах формування ринкової економіки держава залишається неспроможною самостійно забезпечити належне фінансування
галузі охорони здоров’я та запровадити ефективні схеми
розвитку конкуренції на ринку медичних послуг. Однією
з причин такого становища є наполегливе декларування
«безплатної медицини» і широкого спектра «державних
гарантій» в охороні здоров’я України.
Фінансово-економічна криза останніх років суттєво загострила проблеми в галузі, що виявилось у прогресивному
зростанні цін на ліки та засоби медичного призначення,
харчі, оплату енергопостачання, комунальних послуг, затримках виплат заробітної платні та стійкою заборгованістю
за окремими «захищеними» статтями видатків. Поряд із тим,
позитивні процеси реформування системи охорони здоров’я
створюють нові адміністративні, фінансові і правові можли-

«Державно-приватне партнерство та участь бізнесу у
вирішенні соціальних питань – це досвід, який використовується в усьому світі…»
Президент України В. Янукович
вості для суб’єктів господарювання різних форм власності.
На цьому тлі особливо актуальними стали розробки
Європейської економічної комісії ООН та Світового банку
щодо розвитку публічно-приватного партнерства в охороні
здоров’я (у законодавстві України – державно-приватне
партнерство) як принципово нової форми відносин між
державою та бізнесом.
У багатьох країнах створили державні органи контролю,
що ретельно вивчають різноманітні аспекти впровадження
бізнес-партнерства в сфері надання медичних послуг. Розроблено численні моделі як простих інфраструктурних
проектів, що реалізують участь бізнесу в наданні немедичних послуг (будівництво, готельні та комунальні послуги,
технічне переоснащення тощо), так і складних інтегрованих
моделей, котрі передбачають передачу частини важливих
державних функцій приватному партнерові (стратегічне
планування, високоспеціалізована медична допомога, наукові дослідження, медична освіта тощо).
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Сьогодні розбудова концепції державно-приватного
партнерства в охороні здоров’я України не є пріоритетним
питанням державної політики. Можливо, саме тому існує
значний дефіцит у комплексних дослідженнях, присвячених
вивченню можливостей використання державно-приватного
партнерства при розробці великих інвестиційних проектів
в охороні здоров’я. Водночас недостатньо вітчизняного науково обґрунтованого матеріалу про соціально-економічні
переваги і можливі негативні наслідки запровадження таких відносин, практично відсутній ринок готових проектів
державно-приватного партнерства для охорони здоров’я.
Останнім часом в Україні суттєво вдосконалено нормативно-правову базу, що визначає процедури, права та обов’язки
сторін у проектах державно-приватного партнерства в інших
галузях (видобувна промисловість, сільське господарство,
капітальне будівництво, транспортна та комунальна сфери),
що стало підґрунтям для наукового дослідження, зокрема
щодо пошуку та узагальнення нормативно-правових основ
для розробки та реалізації проектів державно-приватного
партнерства в сфері охорони здоров’я України.
МЕТА РОБОТИ
Аналіз нормативно-правового поля, що забезпечує можливості застосування державно-приватного партнерства в
охороні здоров’я України та підтвердження актуальності
розробки його наукової концепції.
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Використали дані періодичних юридичних, економічних і
медичних наукових видань України та країн СНД із питань
нормативно-правового забезпечення державно-приватного
партнерства; опрацювали матеріали Європейської економічної комісії Організації Об’єднаних Націй, Світового банку,
Європейського банку реконструкції та розвитку, міжнародних конференцій з питань законодавчого забезпечення
публічно-приватного партнерства в соціально-гуманітарній
сфері, зокрема в охороні здоров’я за останні 10 років.
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Дискусії щодо розвитку державно-приватного партнерства (ДПП) в Україні розпочались ще на початку 1990-х
років, але лише останнім часом відбулись реальні зрушення
в питанні розробки нормативно-правового середовища для
розвитку ДПП. За останні три роки в Україні набула чинності низка спеціальних законів, що стосуються законодавчого
врегулювання ДПП, і внесено відповідні зміни до загального
законодавства.
Загальними законами, котрі врегульовують відносини
держави та бізнесу, є Господарський кодекс України, Цивільний кодекс України, Закон України «Про режим іноземного
інвестування» (1996 р.), Закон України «Про оренду державного та комунального майна» (1992 р.), Закон України
«Про місцеве самоврядування» (1997р.), Закон України
«Про управління об’єктами державної власності» (2006 р.),
Закон України «Про передачу об’єктів права державної та
комунальної власності» (1998 р.), також внесено відповідні зміни до Земельного кодексу України (2002 р.), Закону
України «Про оренду землі» (2010 р.) та Закону України
«Про державні закупівлі» (2010 р.).

Спеціальними законами, що регулюють ДПП, є Закон
України «Про фінансовий лізинг» від 11 грудня 2003 р.
№1381-IV, Закон України «Про концесії» від 16 липня
1999 р. №997-XIV, Закон України «Про внесення змін та
доповнень до деяких законів України з метою стимулювання концесійної діяльності» від 3 лютого 2004 р. №1414-ІV,
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо гарантування прав концесіонерів» від
23 грудня 2010 р. №2880-VI, Закон України «Про державноприватне партнерство» вiд 1 липня 2010 р. №2404-VI.97.
Законодавче поле підкріплюється і низкою постанов
Кабінету Міністрів України: постанова від 12 квітня
2000 р. №643 «Про затвердження Типового концесійного
договору»; постанова від 12 квітня 2000 р. №642 «Про затвердження Положення про проведення концесійного конкурсу та укладення концесійних договорів на об’єкти права
державної і комунальної власності»; постанова від 13 липня
2000 р. №1114 «Про затвердження Порядку визначення
об’єктів концесії, концесіонерам яких можуть надаватись
пільги щодо концесійних платежів, дотацій, компенсацій,
та умов їх надання».
Постановами уряду затверджені методики, положення та
порядки, що регулюють окремі організаційно-економічні
питання у сфері ДПП: постанова від 09.02.2011 р. №81
«Про затвердження Порядку надання приватним партнером
державному партнеру інформації про виконання договору,
укладеного в рамках державно-приватного партнерства»;
постанова від 16.02.2011 р. №232 «Методика виявлення
ризиків, пов’язаних із державно-приватним партнерством,
їх оцінки та визначення форми управління ними»; постанова від 17.03.2011 р. №279 «Порядок надання державної
підтримки здійсненню державно-приватного партнерства»;
постанова від 11.04.2011 р. №384 «Порядок проведення
конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення
державно-приватного партнерства щодо об’єктів державної,
комунальної власності та об’єктів, які належать автономній
Республіці Крим»; постанова від 11.04.2011 року №384
«Порядок проведення аналізу ефективності здійснення
державно-приватного партнерства».
Слід відзначити, що у сучасних періодичних економічних
і юридичних наукових виданнях є такі дефініції, як «державно-приватне партнерство» (відповідно до Закону України
«Про державно-приватне партнерство») і поширений у світі
термін «публічно-приватне партнерство» (public-private
partnership (PPP)), що визначає ширший спектр взаємовідносин між державою, бізнесом і суспільством.
Згідно з Законом України державно-приватне партнерство
– співробітництво між державою Україна, Автономною
Республікою Крим, територіальними громадами в особі
відповідних органів державної влади та органів місцевого
самоврядування (державними партнерами) та юридичними
особами, крім державних і комунальних підприємств, або
фізичними особами-підприємцями (приватними партнерами), які здійснюються на основі договору в порядку, встановленому цим Законом та іншими законодавчими актами.
Законодавство передбачає такі функції партнерства в
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проектах: проектування, фінансування, будівництво, відновлення (реконструкція, модернізація), експлуатація, пошук,
обслуговування; можливі також інші функції, пов’язані з
виконанням договорів, що укладені у рамках проектів.
Формами здійснення проектів ДПП можуть бути концесія,
спільна діяльність, розподіл продукції тощо. Об’єктами
ДПП можуть бути бюджетна установа, заснована на державній або комунальній власності територіальних громад,
та (або) земельна ділянка. Джерелами фінансування проекту
ДПП можуть бути кошти державного та місцевих бюджетів,
фінансові ресурси приватного партнера, фінансові ресурси,
запозичені в установленому порядку, та інші джерела, не
заборонені законодавством.
Законом передбачені терміни договорів ДПП від 5 до
50 років. Можлива передача об’єктів державної власності
приватному партнеру за умовами договору ДПП, але такі
об’єкти мають повернутись у державну власність після закінчення терміну договору партнерства. Права власності на
об’єкти, що були добудовані, перебудовані, реконструйовані
згідно з договорами, підлягають поверненню державному
партнерові.
Законодавство передбачає надання державної підтримки
проектам ДПП у таких формах: шляхом надання державних
гарантій та фінансування за рахунок коштів державного
або місцевих бюджетів та інших джерел відповідно до
загальнодержавних і місцевих програм тощо. Крім того,
формою підтримки є відшкодування фінансових втрат, яких
зазнає приватний партнер у випадках, коли ціни (тарифи)
на послуги, котрі надаються в межах договору партнерства,
були встановлені у розмірі нижчому, ніж економічно обґрунтовані витрати на їхнє виробництво (надання послуг).
Усі форми можливої фінансової підтримки ДПП проектів із
боку держави розглядаються у Міністерстві економічного
розвитку України та затверджуються директивами Кабінету
Міністрів України.
У випадках, коли за умовами проекту необхідне використання земельної ділянки, державний партнер надає таке
право приватному партнеру на термін, що не перевищує
термін договору. Документація із землеустрою розробляється на замовлення державного партнера, але за кошти
приватного партнера.
Багатоступеневою є процедура ухвалення рішення щодо
ДПП. Пропозиції із залучення об’єктів державної власності
у ДПП готуються відповідними органами виконавчої влади
або приватними партнерами та передаються на розгляд до
органу, вповноваженого Кабінетом Міністрів України на
проведення аналізу ефективності запропонованого проекту.
Аналіз ефективності здійснення державно-приватного
партнерства та виявлення можливих ризиків, пов’язаних із
його реалізацією, складається з наступних етапів: обґрунтування соціально-економічних та екологічних наслідків
здійснення державно-приватного партнерства, порівняння
основних показників реалізації проекту (рентабельності,
рівня витрат, якості послуг тощо) із залученням приватного
партнера та без нього, виявлення видів ризиків здійснення
державно-приватного партнерства, їх оцінки та визначення

форми управління ризиками, форми реалізації державноприватного партнерства.
Незважаючи на суттєвий прогрес у вирішенні питання
про створення законодавчого поля ДПП, Україна знаходиться тільки на початку складного та тривалого процесу
інституціонального перетворення відносин між державою
та бізнесом. Складнощі в цьому процесі пов’язані з необхідністю розбудови підґрунтя для ДПП, а саме створення
інституційного та організаційного альянсу державної влади
та бізнесу. Такий альянс має забезпечити визначення, розробку та реалізацію масштабних суспільно значущих проектів, здатних охопити широкий спектр напрямів діяльності
в різних секторах економіки та діяти у межах як держави,
так і окремих територій.
Активний розвиток різноманітних форм ДПП, що відбувається практично в усіх регіонах світу, та їх широке
застосування в охороні здоров’я країн із різною економікою, дозволяють трактувати цю форму взаємовідносин як
характерну рису сучасної змішаної економіки. Слід враховувати, що ДПП у сфері охорони здоров’я, на відміну від
традиційних адміністративних відносин, створює особливі
моделі відносин власності, фінансування і методів управління. Принциповим у процесі розбудови ДПП є комплекс
питань, пов’язаних із перерозподілом прав власності,
оскільки партнерство інституційно перероджує відносини
у сфері охорони здоров’я, що традиційно належала до державного відання.
На шляху розробки національної стратегії ДПП в охороні
здоров’я актуальним є вивчення досвіду європейських країн
із питань нормативно-правового забезпечення ДПП. Сьогодні уряди та міжнародні організації країн Європи спільними
зусиллями формують загальноєвропейську нормативну базу
для сфери ДПП. Так, останніми роками країнами Євросоюзу
ухвалена низка регламентуючих положень у сфері ДПП,
що можуть використовуватись під час формування законодавства з питань ДПП у галузі охорони здоров’я України.
Прикладами зазначених регламентуючих положень є
Директиви про координацію процедур ухвалення судових
рішень із питань контрактів на виконання державних замовлень («Public Contracts Directive» 2004), Директиви
про концесії, що визначають ознаки та загальні правила
організації концесій («Communication on Concessions»
2000), Посібник із питань ефективного управління проектами ДПП («Guidelines for Successful Public-Private
Partnerships», March 2003, «PPP Guidelines»), «Зелений документ» із питань ДПП («The Green Paper оn Public-Private
Partnerships and Community Law on Public Contracts and
Concessions», April 2004, «PPP Green Paper»), Документ
із ДПП і суспільний акт щодо контрактів із державою та
концесіями («Communication оn Public-Private Partnerships
and Community Law on Public Contracts and Concessions»,
November 2005).
Європейський банк реконструкції та розвитку використовує посібник UNCITRAL під час здійснення оцінок і
порівнянь законодавств країн перехідної економіки та їхньої відповідності до стандартів найкращих законодавчих

© Гойда Н. Г., Курділь Н. В., Вороненко В. В., 2013
106

ISSN 2306-4145

№5 (80) 2013

Вопросы организации здравоохранения / The issues of public health organization
практик («Guidelines to benchmark the performance of the
transition economies in meeting best practice legal standards.
See Law in Transition», April 2007).
Ці та інші документи використовуються багатьма країнами у процесі створення власних правових моделей з урахуванням чинних рекомендацій, що декларують важливий
постулат: законів має бути менше, але вони повинні бути
якісними та простими.
Складнощі в побудові нормативно-правової бази ДПП
також пов’язані з існуючими правовідносинами у сфері охорони здоров’я України, що регламентуються і регулюються
Конституцією України, Основами законодавства України
про охорону здоров’я, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, нормативними наказами Міністерства охорони здоров’я України (реєструються
в Міністерстві юстиції України), а також національними
і державними, комплексними і цільовими програмами з
актуальних проблем охорони здоров’я, що затверджуються
Указами Президента України або Постановами Кабінету
Міністрів України.
Неодноразовий аналіз існуючої законодавчої бази охорони
здоров’я України, виконаний фахівцями державних установ
і громадських організацій, засвідчує: окремі правові норми
не переглядались ще з радянських часів. У нових політичних і соціально-економічних умовах формується правовий
конфлікт, що зумовлює виникнення принципових
суперечностей у нормативно-правових актах ускладнюючи
або взагалі унеможливлюючи їх виконання [9,15,16,20].
Сьогодні законодавство України в сфері охорони здоров’я
не представлено спеціальними актами, котрі регламентують
порядок розробки та реалізації проектів ДПП, що, безумовно, стримує розвиток ДПП у галузі охорони здоров’я. Поряд
із тим, Програма економічних реформ України на 2010–2014
роки в частині реформування медичного обслуговування
населення країни передбачає, в тому числі підвищення
доступності медичних послуг, окремо вказуючи на «…
підтримку розвитку приватного сектора медичних послуг
та забезпечення доступу до державного фінансування на
конкурсній основі» [4].
Слід враховувати, що сучасна система бюджету охорони
здоров’я України створює високі фінансові ризики для ДПП,
це пов’язано, насамперед, із наявністю коротких (річних)
бюджетних циклів і щорічною процедурою затвердження
державного та місцевих бюджетів (іноді процедура виявляється доволі тривалою). З метою зменшення фінансових ризиків можна передбачити можливість залучення механізму
проектного планування і фінансування проектів ДПП, що
сприятиме підвищенню зацікавленості приватних вітчизняних та іноземних інвесторів до участі в ДПП.
Додатковими стимулами для залучення приватних партнерів можуть бути такі преференції: надання державою пільг
на податки і зміна термінів їх сплати; субсидування інвесторів із державного бюджету на оплату частини відсотків за
банківськими кредитами; пропозиції з боку держави щодо
залучення приватного інвестора до програм державного
кредитування; спрощені процедури отримання кредиту

для соціального інвестування; формування пілотних інвестиційних майданчиків і медичних технопарків; створення
кластерів охорони здоров’я по платформі ДПП.
Форми реалізації ДПП в охороні здоров’я мають свої
особливості, що доведено досвідом багатьох країн, де
основними об’єктами ДПП є заклади охорони здоров’я
(лікарні, діагностичні центри, центри реабілітації), тому
першим власним досвідом ДПП в охороні здоров’я України
можуть стати нескладні інфраструктурні проекти. Загальна
стратегія ДПП в охороні здоров’я має будуватись на чіткому
баченні потреб суспільства у сфері здоров’я та потенційних
можливостей приватного бізнесу щодо задоволення цих
потреб. Принциповим кроком на цьому шляху є розробка
стратегії розвитку охорони здоров’я України з урахуванням
можливостей ДПП та утворення окремого спеціального
державного органу з питань ДПП в охороні здоров’я та
державно-приватного інвестиційного фонду.
ВИСНОВКИ
Сьогодні в Україні створена нормативно-правова основа,
що забезпечує можливості розробки державної концепції
ДПП в охороні здоров’я. На практиці це передбачає розробку механізмів передачі приватним партнерам певної
частини функцій із матеріально-технічного обслуговування
лікувально-профілактичних закладів різних рівнів (як державної, так і комунальної власності), зокрема йдеться про
діагностичні дослідження, організацію харчування хворих,
дезінфекцію, транспортні, побутові, послуги зв’язку тощо.
Наступним етапом розбудови ДПП може бути передача в
управління приватному партнерові на основі довгострокових контрактів (із можливістю комплексної реструктуризації та оптимізації діяльності) окремих закладів охорони
здоров’я або певної мережі закладів.
Безумовно, розбудова державно-приватного партнерства
в охороні здоров’я країни можлива лише за умови подальшого вдосконалення законодавства та приведення його у
відповідність до норм і принципів міжнародного права, що
передбачають чітку і скоординовану взаємодію усіх гілок
влади та дружнє до бізнес-партнерства адміністративне
середовище.
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