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У дослідженні здійснено аналіз законодавчого фундаменту щодо реалізації проєктів державно-приват-
ного партнерства у цілому та в проєктах дорожнього будівництва зокрема. Визначено, що передовий єв-
ропейський досвід залучення приватних інвестицій є прийнятним для українських реалій. Виділено перелік 
першочергових заходів, що можуть бути імплементовані в рамках законодавства України, для підвищення 
інвестиційної привабливості України. Серед можливих заходів, що позитивно вплинуть та активізують 
інвестиційну діяльність в Україні в контексті розвитку галузі будівництва та реконструкції мостів, є: 
розроблення єдиного плану розвитку та політики щодо розвитку ДПП; розроблення вичерпного пере-
ліку варіантів державної підтримки інвестора в рамках ДПП; упровадження модельного договору під час 
реалізації проєктів ДПП; розроблення математичної моделі дольового розподілу ризиків між державою та 
приватним партнером на засадах теорії ігор.

Ключові слова: мостобудування, державно-приватне партнерство, ризик, капітальний ремонт, мос-
тобудівна галузь.

В исследовании осуществлен анализ законодательного фундамента по реализации проектов государ-
ственно-частного партнерства в целом и в проектах дорожного строительства в частности. Опре-
делено, что передовой европейский опыт привлечения частных инвестиций является приемлемым для 
украинских реалий. Выделен перечень первоочередных мер, которые могут быть реализованы в рамках 
законодательства Украины, для повышения инвестиционной привлекательности Украины. Среди меро-
приятий, которые положительным образом повлияют и активизируют инвестиционную деятельность 
Украины, можно назвать: разработку единого плана развития и политики по развитию ГЧП в контексте 
развития области строительства и реконструкции мостов; разработку исчерпывающего перечня вари-
антов государственной поддержки инвестора в рамках ГЧП; внедрение модельного договора при реализа-
ции проектов ГЧП; разработку математической модели долевого распределения рисков между государ-
ством и частным партнером на основе теории игр.

Ключевые слова: мостостроение, государственно-частное партнерство, риск, капитальный ре-
монт, мостостроительная отрасль.

The purpose of the work is to develop possible ways to attract investors specifically in the construction and re-
construction of bridges, based on the adoption of positive European experience. To achieve the purpose of the study, 
the following tasks were solved: the legislative foundation for the implementation of public-private partnership in road 
construction projects from the perspective of Ukraine-Europe was analyzed; the possibilities for their implementation 
in the context of the bridges construction and reconstruction development were identified. To achieve the purpose, 
the following general scientific and special methods and techniques of research were used: a comparative analysis 
of statistical information and information sources based on methods of comparison, systematization and generaliza-
tion; generalization of the results of the analysis and the logical generation of conclusions. The legislative framework 
for the implementation of public-private partnership projects in general, and in road construction projects in particular 
were analyzed. It was determined that the best European experience in attracting private investment is acceptable 
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for Ukrainian realities. A list of priority measures that can be implemented within the framework of the legislation of 
Ukraine in order to increase the investment attractiveness of Ukraine was highlighted. The investment activity of 
Ukraine will be positively influenced and activated: implementation of a unified development plan and policy on the 
development of PPPs in the context of construction and reconstruction of bridges development; development of an 
exhaustive list of options for state investor support in the framework of PPP; implementation of a model contract for 
the implementation of PPP projects; development of a mathematical model of risk sharing between the state and a 
private partner, based on game theory. The author found a scientific niche, namely the need for the proper distribu-
tion of risks between the state and a private partner in the framework of the implementation of PPP projects in the 
reconstruction and construction of bridges. A mathematical approach to the distribution of risks between the state 
and a private partner based on game theory will eliminate the possibility of injustice and the corruption component.

Key words: bridge building, public-private partnership, risk, overhaul, bridge building industry.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями. Євроінтеграція є головним і 
незмінним зовнішньополітичним пріоритетом 
України, а подальші розбудова та поглиблення 
взаємовідносин між Україною та ЄС здійсню-
ються на принципах політичної асоціації та еко-
номічної інтеграції. Основними стратегічними 
документами для досягнення цих цілей є Угода 
про асоціацію між Україною, з однієї сторони, 
та Європейським Союзом, Європейським Спів-
товариством та їхніми державами-членами, 
з іншої сторони, та Порядок денний асоціації 
Україна – ЄС [1]. Відповідно до Угоди, визна-
чено новий формат співпраці між Україною та 
Європейським Союзом. Йдеться про утворену 
ефективну платформу «для співпраці на регі-
ональному рівні в рамках Транспортної панелі 
Східного партнерства, основною метою якої є 
сприяння поліпшенню транспортних сполучень 
між ЄС та його найближчими сусідами». А від-
повідно до статті 368 Угоди про асоціацію, осно-
вною метою такої співпраці є сприяння реструк-
туризації та оновленню транспортного сектору 
України і поступовій гармонізації діючих стан-
дартів та політики з існуючими в ЄС [1]. 

Поточний стан галузі лише частково відпо-
відає поставленим до євроінтеграції вимогам. 
Також ця невідповідність є значною перешко-
дою інтеграції української транспортної мережі 
в Транс'європейську. Поза увагою не залиши-
лася й галузь дорожнього будівництва, де осо-
бливу увагу приділено саме якості забезпечення 
населення європейськими автошляхами та мос-
товими переходами. Проте на разі транспортна 
галузь задовольняє лише поточні потреби як 
населення, так і економіки лише за кількісними 
показниками. Про якість не йдеться. А треба 
було б. Для нашої країни причина відома – від-
сутність достатньої кількості фінансових засо-
бів. А іноземний інвестор не поспішає вкладати 
інвестиційні ресурси. Суттєвими перешкодами 
вони вбачають: відсутність чіткого правового 
регулювання, корупційний складник, політичну 
нестабільність, достатньо низьке технічне осна-
щення та ін. Саме такий переломний період є 
простором для наукових дискусій та розро-
блення практичних рекомендацій щодо поліп-
шення, стабілізації та розвитку взаємовідносин 

із потенційним інвестором у рамках взаємови-
гідної співпраці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спирається автор. Україна – це транзит-
ний міст, який з’єднує держави Азії та Європи. 
Через Україну проходять декілька міжнародних 
транспортних коридорів: Пан'європейські тран-
спортні коридори №№ 3, 5, 7, 9; коридори Орга-
нізації співробітництва залізниць (ОСЗ) №№ 3, 
4, 5, 7, 8, 10; Транс'європейська транспортна 
мережа (ТEN Т); коридор Європа – Кавказ – 
Азія (ТРАСЕКА) [2]. 

З огляду на стратегічне планування, Єврос-
татом спрогнозовано автотранспортний потік до 
2050 р. За розрахунками фахівців, його збіль-
шення досягне позначки в 182%. Це буде ката-
лізатором для розвитку транспортних коридо-
рів. Україна відкриває свої кордони для ринку 
товарів Європейського Союзу та буде активним 
учасником цих процесів. Це означає, що Україна 
повинна бути готова. А мережа автомобільних 
доріг України протяжністю 169 тис км має суттєві 
недоліки. Відповідно до Звіту про глобальну кон-
курентоспроможність Всесвітнього економічного 
форуму, станом на 2014 р. якість доріг в Україні – 
одна з найгірших у світі: країна займає шосту схо-
динку з кінця списку країн (у рейтингу зазначено 
144 країни). Для порівняння: Польща займає 
89-е місце (порівняно з 105-м місцем станом на 
2013 р.), а Грузія – 65-е. Лише дороги у Молдові, 
Мозамбіку, Лівії, Гвінеї та Тиморі гірші за дороги 
в Україні [3]. Проводячи паралель між 2014 та 
2018 рр., є чим пишатися. Так, станом на кінець 
2018 р. Україна посіла восьме місце з кінця сві-
тового рейтингу якості доріг (зі 137 країн), опи-
нившись, таким чином, знову в ТОП-10 країн із 
найгіршими автошляхами. Про це свідчать дані 
Індексу глобальної конкурентоспроможності 
Global Competitiveness Index 2017–2018 [4]. Сусі-
дами України за рейтингом виявилися Мозамбік 
і Парагвай. При цьому, як наголошується в рей-
тингу, якість доріг в Україні поступово поліпшу-
ється. Проте темпи цього поліпшення помітно 
нижчі, ніж у сусідній Молдові. Найгіршими вия-
вилися дороги на північному заході Африки, у 
Мавританії. Якщо за чотири роки Україні вда-
лося піднятися на дві сходинки, то очевидно, що 
нескоро наша держава ввійде навіть до сотні.
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У 2017 р. «Укравтодор» відновив близько 
2 тис км – близько 1% від усієї протяжності трас. 
Такими темпами країні не вистачить і 100 років, 
щоб відновити все дорожнє покриття. Крім того, 
траси потребують щорічного ремонту. Окремо 
потребують особливої уваги штучні споруди 
та мостові переходи. З 16 191 мосту тільки 
7 471 відповідають діючим нормам та стандар-
там, у катастрофічному стані перебувають та 
потребують термінового ремонту 1 865 мос-
тових переходів [5]. І тут не йдеться про необ-
хідність будівництва нових, проблема – як не 
допустити руйнування наявних.

Мости – одна з найважливіших складових 
частин транспортної інфраструктури. Ці тран-
спортні споруди збудовано зі складних конструк-
цій, їх експлуатація значно затратніша порів-
няно з автомобільними дорогами [6]. Михайло 
Беккер, голова наглядової ради ТОВ «МП «Мос-
тострой», зазначив, що «з усього, що споруджує 
і будує людина, немає нічого кращого і ціннішого 
мостів. Вони важливіше, ніж будинки, священні 
храми, бо вони належать усім і кожному, спо-
руджені завжди на місці, де сходиться макси-
мальне число людських потреб, вони більш 
довговічні, ніж інші споруди».

Питома вага інвестицій в інженерні споруди 
від загальної їх кількості в будівництво колива-
ється в межах 50%. Відсоток у цілому немалий. 
Проте, як засвідчує нинішня ситуація, катастро-
фічний нинішній стан мостів, і даного фінансу-
вання недостатньо [7]. 

Дослідники [8–13], приділяючи достатньо 
уваги шляхам залучення потенційного інвес-
тора, виділяють державно-приватне партнер-
ство як найбільш ефективну форму взаємо-
відносин. Водночас висновки досліджень [14] 
демонструють, що державно-приватне партнер-
ство вважається привабливими для інвесторів, 
оскільки воно полегшує передачу навичок та 
досвіду приватного сектору громадській пар-
тії, використання фондів приватного сектору, 
додавання вартості грошей та передачі ризику 
приватній стороні. Громадські та приватні парт-
нери все більше визнають важливість співпраці 
з державою для забезпечення успішного вико-
нання проєктів [15]. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. Проте сьогодні обговорень 
питань про шляхи залучення приватного інвес-
тора в мостобудування та їх реконструкцію 
взагалі не ведеться. Дискусії про необхідність 
інвестицій, про необхідність нагальних будів-
ництв та ремонтів мостів достатньо. Проте кон-
кретні пропозиції, які були б справедливі, на разі 
відсутні. Очевидно, що державних фінансових 
засобів недостатньо для подолання проблеми, 
яка склалася. Загроза масового руйнування 
мостів не може бути подолана без додаткових 
інвестиційних вливань, тому робота в напрямі 
забезпечення інвестиційної діяльності в мосто-

будування та реконструкцію мостів нагальна та 
актуальна.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою даного дослідження є роз-
роблення можливих шляхів для залучення 
інвестора в галузь будівництва та реконструкції 
мостів на основі перейняття позитивного євро-
пейського досвіду. Для досягнення поставленої 
в дослідженні мети було запропоновано вирі-
шення таких завдань:

– визначити «слабкі місця» у реалізації 
державно-приватного партнерства в проєктах 
дорожнього будівництва з позиції Україна – 
Європа; 

– визначити можливості їх застосування в 
контексті розвитку галузі будівництва та рекон-
струкції мостів. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Відповідно до Наказу № 548 Мініс-
терства інфраструктури від 21.12.2015 «Про 
заходи щодо розвитку автомобільного тран-
спорту та дорожнього господарства на період 
до 2020 року», було розроблено стратегічні 
напрями та стратегічні цілі розвитку для забез-
печення реалізації планів імплементації актів 
законодавства ЄС відповідно до Угоди про 
асоціацію. Відповідно до Наказу, пріоритетним 
завданням було реформування галузі дорож-
нього господарства та забезпечення розвитку й 
утримання автодорожньої мережі в належному 
стані. Було також запропоновано змінити існу-
ючу систему фінансування дорожнього госпо-
дарства. Йдеться про будівництво нових доріг та 
мостових конструкцій, фінансування яких прово-
диться за рахунок інших джерел, що було перед-
бачено у законодавстві щодо створення Дорож-
нього фонду (місцевих дорожніх фондів) для 
визначення ефективних джерел наповнення та 
забезпечення їх цільового використання. У тому 
ж Наказі, а саме пункті 6, указано на відсутність 
фінансової спроможності держави для переходу 
на адресну грошову допомогу. Для залучення 
інвестицій у галузь дорожнього господарства 
було передбачено вдосконалення законодав-
ства щодо створення концесійних та платних 
доріг (перелік стратегічних цілей і завдань роз-
витку автомобільного транспорту та дорожнього 
господарства на період до 2020 р., пункт 16) [16].

Проте імплементацію вищезазначених поло-
жень станом на жовтень 2019 р. не зафіксовано. 
Сьогодні всі вони залишаються теоретичними 
рекомендаціями. А час спливає. Нічого в кра-
щій бік не змінюється. Більше того, про будівни-
цтво та реконструкцію мостових споруд узагалі 
не йдеться. А це не просто дороги, це окрема 
галузь, яка є специфічною та до якої не завжди 
можна застосувати норми та рекомендації, що 
передбачені вищевказаним Наказом.

Для наочності та зручності сприйняття інфор-
мації результатів аналізу автором представлено 
інформацію в табл. 1. 
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Для успішної реалізації проєктів у рамках 
ДПП українське законодавство повинно перед-
бачити прозорі, ефективні та рівні правила і про-
цедури. Передусім вони повинні бути зрозумілі 
для іноземного інвестора. Таке вдосконалення 
засвідчить зацікавленість України в залученні 
та розвитку проєктів у рамках ДПП, позиціо-
нуватиме країну як стратегічного та надійного 
партнера. Таким чином, звернення президента 
України від 18.07.2019 до міжнародного бізнесу 
із закликом інвестувати в Україну буде підкрі-
плено конкретними діями. 

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
У дослідженні здійснено аналіз законодавчого 
фундаменту щодо реалізації проєктів дер-
жавно-приватного партнерства у цілому та в 
проєктах дорожнього будівництва зокрема. 
Визначено, що передовий європейський 

досвід залучення приватних інвестицій є при-
йнятним для українських реалій. На основі 
виявлених «слабких місць» окреслено перелік 
першочергових заходів, що можуть бути імп-
лементовані в рамках законодавства України, 
для підвищення інвестиційної привабливості 
України.

Серед можливих заходів, що позитивно 
вплинуть та активізують інвестиційну діяльність 
України в контексті розвитку галузі будівництва 
та реконструкції мостів, є: розроблення єдиного 
плану розвитку та політики щодо розвитку ДПП; 
розроблення вичерпного переліку варіантів 
державної підтримки інвестора в рамках ДПП; 
упровадження модельного договору під час 
реалізації проєктів ДПП; розроблення матема-
тичної моделі дольового розподілу ризиків між 
державою та приватним партнером, на засадах 
теорії ігор.

Таблиця 1
Порівняльні характеристики «найболючіших місць» та можливості їх подолання [5; 16–19]

Досвід України Європейський досвід Можливості реалізації
Серед проєктних напрямів 
– транспорт, енергетика, 
житлово-комунальна та 
сільськогосподарська 
інфраструктура, охорона здоров’я 

Серед пріоритетних 
галузей для ДПП визначено 
енергоефективність 
адміністративних будівель, 
розвиток портової 
інфраструктури та модернізація 
автодоріг

Розроблення єдиного плану 
розвитку та політики щодо 
розвитку ДПП

Законом про ДПП не 
передбачено вичерпного переліку 
видів державної підтримки

Законом передбачено 
визначений перелік варіантів 
підтримки з боку держави

Розроблення вичерпного 
переліку варіантів державної 
підтримки інвестора в рамках 
ДПП

Відсутня практика реалізації 
проєктів у сфері ДПП, а також 
відсутні перевірені правила 
втілення проєктів ДПП

Багаторічна практика реалізації 
проєктів ДПП на умовах 
модельного договору

Впровадження модельного 
договору під час реалізації 
проєктів ДПП

Відсутня чітка процедура 
дольового розподілу можливих 
ризиків

Відсутня чітка процедура 
дольового розподілу можливих 
ризиків

Розроблення математичної 
моделі дольового розподілу 
ризиків між державою та 
приватним партнером
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