
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану
освітньо-професійної програми «Державно-приватне партнерство»

                                                                                     (назва)

Освітнього рівня   бакалавр

Спеціальності       281 Публічне управління та адміністрування 

Галузь знань        28 Публічне управління та адміністрування

Назва освітньої компоненти      Державно-приватне партнерство
(назва дисципліни)

2. Тип  основна, вибіркова (вказати)     основна

3. Обсяг:
Кредитів ECTS Годин

За видами занять:

Лекцій Семінар
Практичних

занять
Лабораторних

занять
Самостійна
підготовка

5 150 30 10 40 - 70
4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі

Освітні
компоненти, які

передують
вивченню

1. Інституційне забезпечення публічного управління.
2. Державне регулювання економіки та економічна політика.
3. Правові засади публічного управління.
5. Державні та місцеві фінанси.

Освітні
компоненти для
яких є базовою

1. Державне регулювання процесів транснаціоналізації.
2. Оцінка наслідків регуляторних актів держави.
3. Основи стратегічного управління.

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців:
Компетенції відповідно до ООП

Знати Вміти
1.Ознаки державного приватного партнерства в Україні і закордоном. 
2.Правові засади здійснення державного приватного партнерства в 
Україні.
3.Форми здійснення та об’єкти державного приватного партнерства. 
4.Систему управління проектом державного приватного партнерства. 
5.Вплив галузевих особливостей на форми здійснення та об’єкти 
державного приватного партнерства.
6.Величину ризиків, що виникають у процесі реалізації державного 

1. Самостійно вивчати і використовувати акти, законодавство, що 
регулюють відносини ДПП, та літератури з правових питань ДПП. 
 2.Виявляти та розв’язувати проблеми, що виникають в процесі 
застосування зазначених актів законодавства. 
3.Розробляти правові документи, що використовуються в практичній 
діяльності учасників відносин ДПП (договорів, що опосередковують 
відносини ДПП, установчих та внутрішніх документів акціонерних 
товариств за інституційної/корпоративної форми ДПП; позовів на захист



приватного партнерства.
7.Економічний аналіз проектів державного приватного партнерства.

інтересів відносин ДПП тощо). 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців

1.Форми державно-приватного партнерства.
 2.Строк реалізації проекту, передбаченого партнерством.
3.Правові й фінансові гарантії сторін.
4.Обов'язки і відповідальність учасників.
5.Правила кооперації у визначенні порядку здійснення внесків. 
6.Фінансові, майнові і використання ресурсів.
7.Порядок розподілу ризиків і вигід (прибутку, права власності на 
результати).
8.Способи контактів учасників партнерства і обговорення поточних 
(оперативних) питань його діяльності.
9.Можливі умови припинення діяльності партнерства і ряд інших 
ключових умов.

1. Здійснювати професійну діяльність в межах вимог чинного 
законодавства України та міжнародних договорів.
2.Визначати конкретні особливості правового регулювання договірних 
відносин відповідно до потреб конкретного учасника господарської 
діяльності.
3.Оперувати положеннями законів України, підзаконних нормативно-
правових актів, що приймаються у встановленому законом порядку 
органами державної влади та місцевого самоврядування.
здатність до оцінки вагомості факторів, що впливають на формування 
форми здійснення та об’єкти державного приватного партнерства; – 
здатність виконувати обчислення величини ризиків; – здатність до 
оцінки показників ефективності діяльності об’єктів державного 
приватного партнерства.

6. Результати навчання відповідно до ОПП
1. ЗК 5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
2. ЗК 8. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
3. ПП 2.  Здатність забезпечувати належний рівень вироблення та використання управлінських продуктів, послуг чи процесів.
4. ПП 8.  Здатність готувати проекти управлінських рішень та їх впроваджувати.
5. ПП 12.  Здатність моделювати та реалізовувати управлінські рішення, використовуючи інформаційні технології та зв’язки.
6. ПРН 14. Уміти коригувати діяльність у випадку зміни вихідних умов.

7. План вивчення освітньої компоненти

Змістовний
розділ 

Вид заняття Тема Знати Вміти 
План

заняття

Лекція,
методична
розробка

Розділ 1. БАЗОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА  
1. Лекція 1 Тема 1. Державно-

приватне партнерство як 
форма співпраці держави 
та територіальних громад
з приватним бізнесом.

1. Державно-приватне 
партнерство як форма 
співпраці носіїв публічних 
інтересів.
2. Характерні ознаки 
державно-приватного 
партнерства.

1. Аналізувати форми 
співпраці носіїв публічних 
інтересів у державно-
приватному партнерстві.
2.Виділяти характерні  
ознаки державно-
приватного партнерства.

http://www.
dut.edu.ua/
ua/1731-
innovaciyn
a-
programa-
bakalavratu
-naukovo-

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/1/category/

520

2

http://www.dut.edu.ua/ua/1731-innovaciyna-programa-bakalavratu-naukovo-navchalni-novacii
http://www.dut.edu.ua/ua/1731-innovaciyna-programa-bakalavratu-naukovo-navchalni-novacii
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/520
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/520
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/520


3.Становлення державно-
приватного партнерства.

3. Аналізувати становлення
державно-приватного 
партнерства.  

navchalni-
novacii

Лекція 2
Тема 2. Відносини 
державно-приватного 
партнерства. 

1.Суб’єкти: державний 
партнер, приватний партнер. 
2.Об’єктний склад: проект 
державно-приватного 
партнерства.
2.Ммайно, на базі/з 
використанням якого 
реалізуються проекти 
державно-приватного 
партнерства.
3. Права та обов’язки 
партнерів.

1.Визначати суб’єкти: 
державний партнер, 
приватний партнер. 
2.Визначати об’єктний 
склад: проект державно-
приватного партнерства.
2.Аналізувати майно, на 
базі/з використанням якого 
реалізуються проекти 
державно-приватного 
партнерства.
3. Користуватися правами 
та обов’язками партнерів.

http://www.
dut.edu.ua/
ua/1731-

innovaciyn
a-

programa-
bakalavratu
-naukovo-
navchalni-

novacii

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/1/category/

520

Лекція 3

Тема 3. Інституційне 
забезпечення 
регулювання відносин 
державно-приватного 
партнерства

1.Визначення та 
характеристики державно-
приватного партнерства. 
2.Потенційні вигоди та 
переваги державно-
приватного партнерства. 
3.Функції, форми та види 
регулювання відносин 
державно-приватного 
партнерства. 
4.Нормативно-правове 
регулювання відносин 
державно-приватного 
партнерства. 
5.Державне регулювання 
відносин державно-
приватного партнерства та 
його засоби. 

1.Визначати та 
характеризувати державно-
приватне партнерства. 
2.Потенційні вигоди та 
переваги державно-
приватного партнерства. 
3.Функції, форми та види 
регулювання відносин 
державно-приватного 
партнерства. 
4.Нормативно-правове 
регулювання відносин 
державно-приватного 
партнерства. 
5.Державне регулювання 
відносин державно-
приватного партнерства та 
його засоби. 

http://www.
dut.edu.ua/
ua/1731-

innovaciyn
a-

programa-
bakalavratu
-naukovo-
navchalni-

novacii

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/1/category/

520

Лекція 4 Тема 4.Саморегулювання 1..Співвідношення 1.Аналізувати http://www. http://www.d

3

http://www.dut.edu.ua/ua/1731-innovaciyna-programa-bakalavratu-naukovo-navchalni-novacii
http://www.dut.edu.ua/ua/1731-innovaciyna-programa-bakalavratu-naukovo-navchalni-novacii
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/520
http://www.dut.edu.ua/ua/1731-innovaciyna-programa-bakalavratu-naukovo-navchalni-novacii
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/520
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/520
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/520
http://www.dut.edu.ua/ua/1731-innovaciyna-programa-bakalavratu-naukovo-navchalni-novacii
http://www.dut.edu.ua/ua/1731-innovaciyna-programa-bakalavratu-naukovo-navchalni-novacii
http://www.dut.edu.ua/ua/1731-innovaciyna-programa-bakalavratu-naukovo-navchalni-novacii
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/520
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/520
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/520
http://www.dut.edu.ua/ua/1731-innovaciyna-programa-bakalavratu-naukovo-navchalni-novacii
http://www.dut.edu.ua/ua/1731-innovaciyna-programa-bakalavratu-naukovo-navchalni-novacii
http://www.dut.edu.ua/ua/1731-innovaciyna-programa-bakalavratu-naukovo-navchalni-novacii


відносин державно-
приватного партнерства.

державно-приватного 
партнерства з державним 
регулюванням.
23.Засоби саморегулювання: 
договори, установчі та 
внутрішні документи, 
рекомендаційні акти. 
3.Критерії класифікації 
державно-приватного 
партнерства.

співвідношення державно-
приватного партнерства з 
державним регулюванням. 
2. Аналізувати засоби 
саморегулювання: 
договори, установчі та 
внутрішні документи, 
рекомендаційні акти. 
3. Аналізувати критерії 
класифікації державно-
приватного партнерства.

dut.edu.ua/
ua/1731-

innovaciyn
a-

programa-
bakalavratu
-naukovo-
navchalni-

novacii

ut.edu.ua/ua/l
ib/1/category/

520

Лекція 5

Тема 5. Історичний та 
зарубіжний досвід 
реалізації механізму 
державно-приватного 
партнерства.

1.Розвиток механізму 
державно-приватного 
партнерства. 
2.Особливості застосування 
механізму державно-
приватного партнерства в 
окремих секторах економіки 
зарубіжних країн: 
водопостачання і 
водовідведення, управління 
твердими побутовими 
відходами, охорони здоров’я,
освіти, туризму.

1.Розвиток механізму 
державно-приватного 
партнерства. 
2.Особливості 
застосування механізму 
державно-приватного 
партнерства в окремих 
секторах економіки 
зарубіжних країн: 
водопостачання і 
водовідведення, управління
твердими побутовими 
відходами, охорони 
здоров’я, освіти, туризму.

http://www.
dut.edu.ua/
ua/1731-

innovaciyn
a-

programa-
bakalavratu
-naukovo-
navchalni-

novacii

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/1/category/

520

Семінарське
заняття 1

Тема 1. Функцій 
регулювання відносин 
державно-приватного 
партнерства.

1.Цільові функції 
(визначення цілей, 
пріоритетів, напрямків та 
моделей державно-
приватного партнерства, 
забезпечення 
збалансованості розвитку та 
ліквідація диспропорцій);  
2.Координаційні функції 
(здійснення координації 
діяльності суб’єктів 

1.Аналізувати цільові 
функції (визначення цілей, 
пріоритетів, напрямків та 
моделей державно-
приватного партнерства, 
забезпечення 
збалансованості розвитку 
та ліквідація 
диспропорцій);  
2. Аналізувати 
координаційні функції 

http://www.
dut.edu.ua/
ua/1731-

innovaciyn
a-

programa-
bakalavratu
-naukovo-
navchalni-

novacii

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/1/category/

520

4

http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/520
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/520
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http://www.dut.edu.ua/ua/1731-innovaciyna-programa-bakalavratu-naukovo-navchalni-novacii
http://www.dut.edu.ua/ua/1731-innovaciyna-programa-bakalavratu-naukovo-navchalni-novacii
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http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/520
http://www.dut.edu.ua/ua/1731-innovaciyna-programa-bakalavratu-naukovo-navchalni-novacii
http://www.dut.edu.ua/ua/1731-innovaciyna-programa-bakalavratu-naukovo-navchalni-novacii


державно-приватного 
партнерства, узгодження 
державних та приватних 
інтересів, корегування 
перерозподілу ресурсів). 
3.Регулюючі функції. 
4.Стимулюючі 
(впровадження державного 
протекціонізму стосовно 
вітчизняного 
товаровиробника, захист 
внутрішнього ринку, 
підтримка і стимулювання 
розвитку підприємництва).  
5.Контрольні функції 
(здійснення заходів 
адміністративного, митного, 
податкового та бюджетного 
контролю, державна 
стандартизація, сертифікація
та експертиза тощо).
6.Соціальні функції 
(забезпечення соціального 
захисту населення, надання 
та впровадження державних 
соціальних гарантій, 
збереження безпечного 
природного середовища).

(здійснення координації 
діяльності суб’єктів 
державно-приватного 
партнерства, узгодження 
державних та приватних 
інтересів, корегування 
перерозподілу ресурсів). 
3. Аналізувати регулюючі 
функції. 
4. Аналізувати стимулюючі
функції (впровадження 
державного протекціонізму
стосовно вітчизняного 
товаровиробника, захист 
внутрішнього ринку, 
підтримка і стимулювання 
розвитку підприємництва). 
5.Аналізувати контрольні 
функції (здійснення заходів
адміністративного, 
митного, податкового та 
бюджетного контролю, 
державна стандартизація, 
сертифікація та експертиза 
тощо).
6. Аналізувати соціальні 
функції (забезпечення 
соціального захисту 
населення, надання та 
впровадження державних 
соціальних гарантій, 
збереження безпечного 
природного середовища).

Семінарське
заняття 2

Тема 2. Нормативно-
правове регулювання 
державно-приватного 

1.Правові методи 
регулювання.
2.Саморегулювання.

1.Аналізувати правові 
методи регулювання.
2.Здійснювати 

http://www.
dut.edu.ua/
ua/1731-

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/1/category/

5

http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/520
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/520
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партнерства.

3. Закон України «Про 
державно-приватне 
партнерство».
4.Закон України «Про 
концесії».
5. Закон України «Про 
концесії на будівництво та 
експлуатацію автомобільних 
доріг».
6.Угода/договір про розподіл 
продукції (Закон України 
«Про угоди про розподіл 
продукції»).
7.Договір оренди державного
або комунального майна 
(Закон України «Про оренду 
державного та комунального 
майна»).
8.Договір-купівлю продажу 
об’єкта приватизації з 
інвестиційними 
зобов’язаннями покупця.
4.Контроль за дотримання 
чинного законодавства. 
5. Застосуванням санкцій до 
учасників відносин 
партнерства. 

саморегулювання.
3. Аналізувати  Закон 
України «Про державно-
приватне партнерство».
4. Аналізувати Закон 
України «Про концесії».
5. Аналізувати Закон 
України «Про концесії на 
будівництво та 
експлуатацію 
автомобільних доріг».
6. Аналізувати 
Угода/договір про розподіл 
продукції (Закон України 
«Про угоди про розподіл 
продукції»).
7. Аналізувати  Договір 
оренди державного або 
комунального майна (Закон
України «Про оренду 
державного та 
комунального майна»).
8. Здійснювати Договір-
купівлю продажу об’єкта 
приватизації з 
інвестиційними 
зобов’язаннями покупця.
4.Здійснювати контроль за 
дотримання чинного 
законодавства. 
5. Застосовувати санкцій до
учасників відносин 
партнерства.

innovaciyn
a-

programa-
bakalavratu
-naukovo-
navchalni-

novacii

520

Семінарське
заняття 3

Тема 3. Активне та 
пасивне регулювання 
державно-приватного.

1.Активне втручання щодо 
реалізації активної 
діяльності всіх учасників 

1.Здійснювати активне 
втручання щодо реалізації 
активної діяльності всіх 

http://www.
dut.edu.ua/
ua/1731-
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державно-приватного 
партнерства. 
2. Пасивне регулювання 
щодо формуванні умов 
реалізації державно-
приватного партнерства.

учасників державно-
приватного партнерства. 
2. Здійснювати пасивне 
регулювання щодо 
формуванні умов реалізації
державно-приватного 
партнерства.

innovaciyn
a-

programa-
bakalavratu
-naukovo-
navchalni-

novacii

520

Семінарське
заняття 4

Тема 4. Організаційно-
правові засади державно-
приватного партнерства.

1.Створення господарських 
організацій з участю в них 
держави та/або 
територіальної громади.
2.Акціонерні товариства.
3.Корпоратизація.
4.Приватизація. 

1.Створювати господарські
організації за участю в них 
держави та/або 
територіальної громади.
2. Створювати акціонерні 
товариства.
3. Аналізувати 
корпоратизацію.
4. Аналізувати 
приватизація.

http://www.
dut.edu.ua/
ua/1731-

innovaciyn
a-

programa-
bakalavratu
-naukovo-
navchalni-

novacii

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/1/category/

520

Практичне
заняття 1

Тема 5. Співпраця носіїв 
публічних інтересів: 
держави, органів 
місцевого 
самоврядування та 
приватних інтересів.

1.Суспільна необхідність в 
реалізації довгострокового 
проекту. 
2.Організаційно-
управлінський та кадровий 
потенціал.
3.Досвід реалізації певних 
проектів. 
4.Сторони партнерства: 
держава, суб’єкти, 
територіальна громада, 
представники приватного 
бізнесу.
5.Домінування відносин у 
державно-приватному 
партнерстві.
6.Об’єднання активів та 
управлінського 
досвіду/навичок учасників 

1. Аналізувати суспільну 
необхідність в реалізації 
довгострокового проекту. 
2. Аналізувати 
організаційно-
управлінський та кадровий 
потенціал.
3. Аналізувати досвід 
реалізації певних проектів. 
4. Аналізувати сторони 
партнерства: держава, 
суб’єкти, територіальна 
громада, представники 
приватного бізнесу.
5.Визначати домінування 
відносин у державно-
приватному партнерстві.
6. Аналізувати об’єднання 
активів та управлінського 

http://www.
dut.edu.ua/
ua/1731-
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державно-приватного 
партнерства.
7.Опосередкування відносин
державно-приватного 
партнерства за допомогою 
правових документів. 
8.Дотримання 
справедливості при розподілі
ризиків між сторонами 
державно-приватного 
партнерства та їх участі у 
використанні отриманих від 
такого партнерства 
результатів.
9.Захист економічної 
конкуренції та інтересів 
основних категорій 
учасників державно-
приватного партнерства.

досвіду/навичок учасників 
державно-приватного 
партнерства.
7. Аналізувати 
опосередкування відносин 
державно-приватного 
партнерства за допомогою 
правових документів. 
8. Аналізувати дотримання 
справедливості при 
розподілі ризиків між 
сторонами державно-
приватного партнерства та 
їх участі у використанні 
отриманих від такого 
партнерства результатів.
9.Використовувати знання 
щодо захисту економічної 
конкуренції та інтересів 
основних категорій 
учасників державно-
приватного партнерства.

Практичне
заняття 2

Тема 5. Учасниками 
державно-приватного 
партнерства.

1.Державних партнерів і 
приватних партнерів.
2. Уповноважені органи 
держави.
3. Партнери Автономної 
Республіки Крим.
4.Органи місцевого 
самоврядування.
5.Об'єднання осіб без прав 
юридичної особи.

1.Визначати державних 
партнерів і приватних 
партнерів.
2. Визначати уповноважені 
органи держави.
3. Визначати партнерів 
Автономної Республіки 
Крим.
4.Визначати партнерів 
органів місцевого 
самоврядування.
5.Визначати об'єднання 
осіб без прав юридичної 
особи.
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Практичне
заняття 3

Тема 6. Об'єкти 
державно-приватного 
партнерства

1.Об'єкти державної 
власності.
2. Об'єкти комунальної 
власності.
3. Об'єкти Автономної 
Республіки Крим.
4. Об'єкти відтворювані 
шляхом реконструкції, 
модернізації, технічного 
переоснащення.
5.Ділянки надр.
 6.Об’єкти державні, які не 
можуть бути приватизовані 
протягом усього строку 
партнерства. 

1.Визначати об'єкти 
державної власності.
2. Визначати об'єкти 
комунальної власності.
3. Визначати об'єкти 
Автономної Республіки 
Крим.
4. Визначати об'єкти 
відтворювані шляхом 
реконструкції, 
модернізації, технічного 
переоснащення.
6. Визначати об’єкти 
державні, які не можуть 
бути приватизовані 
протягом усього строку 
партнерства.

http://www.
dut.edu.ua/
ua/1731-

innovaciyn
a-

programa-
bakalavratu
-naukovo-
navchalni-

novacii

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/1/category/

520

Самостійна
робота 1

Тема 9.Державна 
підтримка та компетенції 
органів місцевого 
самоврядування в 
державному приватному 
партнерстві.

1.Практичні аспекти 
реалізації проектів ДПП на 
місцевому рівні. 
2.Форми реалізації 
механізмів взаємодії 
публічного та приватного 
секторів економіки.

1.Використовувати 
практичні аспекти 
реалізації проектів ДПП на
місцевому рівні. 
2.Аналізувати форми 
реалізації механізмів 
взаємодії публічного та 
приватного секторів 
економіки.

http://www.
dut.edu.ua/
ua/1731-

innovaciyn
a-

programa-
bakalavratu
-naukovo-
navchalni-

novacii

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/1/category/

520

Самостійна
робота 2

Тема 10.Ризики як основа
формування проекту 
державного приватного 
партнерства

1.Класифікація ризиків у 
процесі реалізації ДПП.
2.Ризики, пов’язані з дією 
зовнішніх обставин: ризик 
настання форс-мажорних 
обставин;  ризик випадкової 
загибелі об’єкта державно-
приватного партнерства або 
його частини; ризик істотної 
зміни економічної ситуації.

1.Використовувати 
класифікацію ризиків у 
процесі реалізації ДПП.
2.Аналізувати ризики, 
пов’язані з дією зовнішніх 
обставин: ризик настання 
форс-мажорних обставин;  
ризик випадкової загибелі 
об’єкта державно-
приватного партнерства 

http://www.
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ua/1731-
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3. Політичні ризики  у 
приватного та/або 
державного партнера можуть
виникати ризики негативного
впливу на виконання проекту
або своїх зобов’язань через 
вплив державних органів.

або його частини; ризик 
істотної зміни економічної 
ситуації.
3. Аналізувати політичні 
ризики  у приватного 
та/або державного 
партнера можуть виникати 
ризики негативного впливу
на виконання проекту або 
своїх зобов’язань через 
вплив державних органів.

Розділ 2. ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

2. Лекція 1
Тема 6. Моделі державно-
приватного партнерства.

1.Модель контракту.
2. Модель лізингу.
3. Модель угоди про 
розподіл продукції.
4. Модель кооперації.
5. Модель концесії.

1.Застосовувати надання   
громадських  послуг,  
поставка продукції для 
державних потреб.
2. Застосовувати знання 
щодо оренди приватним 
сектором державних 
споруд, виробничого 
обладнання.
3. Застосовувати знання 
щодо розвідки, видобутку 
сировини із рахунок 
приватних засобів з 
наступним розподілом 
продукції.
4. Застосовувати знання 
щодо створення спільних 
ДП  підприємств. 
прийняття рішень з 
урахуванням внесків 
кожної сторони.
5. Аналізувати здійснення 
крупних, капіталомістких 
проектів.
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Лекція 2
Тема 7. Корпоративна 
форма державно-
приватного партнерства.

1.Поняття та ознаки 
корпоративної 
(інституційної) форми 
державно-приватного 
партнерства. 
2.Нормативно-правове 
регулювання відносин 
інституційного державно-
приватного партнерства. 
3. Інституційні форми 
державно-приватного 
партнерства. 
4.Особливості управління 
проектами державно-
приватного партнерства за 
інституційної форми 
партнерства. 
5.Проблеми використання 
інституційного державно-
приватного партнерства в 
Україні.

1.Аналізувати поняття та 
ознаки корпоративної 
(інституційної) форми 
державно-приватного 
партнерства. 
2. Аналізувати нормативно-
правове регулювання 
відносин інституційного 
державно-приватного 
партнерства. 
3.Аналізувати інституційні 
форми державно-
приватного партнерства. 
4.Особливості управління 
проектами державно-
приватного партнерства за 
інституційної форми 
партнерства. 
5.Проблеми використання 
інституційного державно-
приватного партнерства в 
Україні.
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Лекція 3 Тема 8. Порядок 
ініціювання відносин 
державно-приватного 
партнерства.

1.Оцінку можливостей для 
надання послуг в рамках 
державно-приватного 
партнерства. 
2.Підготовку до надання 
послуги або реалізації 
проекту в рамках державно-
приватного партнерства. 
3.Договірні відносини 
державно-приватного 
партнерства: види договорів,
що можуть опосередковувати
відносини державно-
приватного партнерства; 

1.Оцінювати можливості  
надання послуг в рамках 
державно-приватного 
партнерства. 
2.Здійснювати підготовку 
до надання послуги або 
реалізації проекту в рамках
державно-приватного 
партнерства. 
3.Будувати договірні 
відносини державно-
приватного партнерства: 
види договорів, що можуть
опосередковувати 
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вимоги до їх змісту та 
форми; особливості угоди 
державно-приватного 
партнерства.

відносини державно-
приватного партнерства; 
вимоги до їх змісту та 
форми; особливості угоди 
державно-приватного 
партнерства.

Лекція 4

Тема 9. Реалізація 
проектів державно-
приватного партнерства 
 

1.Переговорний процес та 
укладання договору. 
2.Надання підтримки 
приватному партнеру. 
3.Вимоги до реалізації 
проектів державно-
приватного партнерства.
4.Контроль за виконанням 
зобов’язань за угодою 
державно-приватного 
партнерства. 
5.Виконання та моніторинг 
контракту. 
6.Порядок розрахунку та 
сплати концесійних 
платежів. 
7.Запит документів для 
проведення юридичної 
діагностики. 

1.Налагоджувати 
переговорний процес та 
укладання договору. 
2.Здійснювати підтримки 
приватному партнеру. 
3.Використовувати вимоги 
до реалізації проектів 
державно-приватного 
партнерства.
4.Здійснювати контроль за 
виконанням зобов’язань за 
угодою державно-
приватного партнерства. 
5.Здійснювати виконання 
та моніторинг контракту. 
6.Аналізувати порядок 
розрахунку та сплати 
концесійних платежів. 
7.Запит документів для 
проведення юридичної 
діагностики.

http://www.
dut.edu.ua/
ua/1731-

innovaciyn
a-

programa-
bakalavratu
-naukovo-
navchalni-

novacii

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/1/category/

520

Лекція 5 Тема 10. Впровадження 
проекту публічно-
приватного партнерства.

1.Особливості впровадження
проекту публічно-приватного
партнерства для органів 
місцевої влади. 2.Наслідки 
невиконання/неналежного 
виконання зобов’язань щодо 
державно-приватного 
партнерства.
3.Ддоговірні зобов’язання.

1.Аналізувати особливості 
впровадження проекту 
публічно-приватного 
партнерства для органів 
місцевої влади. 
2.Аналізувати наслідки 
невиконання/неналежного 
виконання зобов’язань 
щодо державно-приватного
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партнерства.
3.Аналізувати договірні 
зобов’язання.

Семінарське
заняття 1

Тема  11. Концесійне 
державно-приватне 
партнерство.

1.Моделі державно-
приватного партнерства в 
рамках концесії.
2. Найбільш масштабні 
концесії в світі.
3. Концесійні договори.

1.Аналізувати моделі 
державно-приватного 
партнерства в рамках 
концесії.
2.Аналізувати найбільш 
масштабні концесії в світі.
3.Аналізувати найбільш 
масштабні концесії в світі.
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Семінарське
заняття 2

Тема  12. Державне 
регулювання ринку 
телекомунікацій В 
Україні.

1.Концепцію державного 
регулювання 
телекомунікаційних 
підприємств.
2. Важелі регулювання 
телекомунікаційних 
підприємств.
3.Інноваційний 
продукт/послуга, як об’єкт 
купівлі-продажу в умовах 
сучасного 
телекомунікаційного ринку. 
4.Міжнародний ринок 
телекомунікаціних послуг та 
ринки телекомунікаційних 
послуг в ЄС та в Україні. 
5.Стан та перспективи 
розвитку державно-
приватного партнерства в 
галузі телекомунікацій в 
Україні.

1.Аналізувати концепцію 
державного регулювання 
телекомунікаційних 
підприємств.
2. Аналізувати 
регулювання 
телекомунікаційних 
підприємств.
3.Аналізувати 
інноваційний 
продукт/послуга, як об’єкт 
купівлі-продажу в умовах 
сучасного 
телекомунікаційного ринку.
4.Аналізувати 
міжнародний ринок 
телекомунікаціних послуг 
та ринки 
телекомунікаційних послуг
в ЄС та в Україні. 
5.Аналізувати стан та 
перспективи розвитку 
державно-приватного 
партнерства в галузі 
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телекомунікацій в Україні.

Семінарське
заняття 3

Тема  13. Започаткування 
ДПП та реалізація 
проектів ППП.

1.Порядок ініціювання 
відносин ДПП.  
2.Підготовку до 
встановлення відносин ДПП:
- виявлення ризиків, 
пов'язаних з державно-
приватним партнерством, 
оцінку та визначення форми 
управління ними.
3. Аналіз ефективності 
здійснення державно-
приватного партнерства.
прийняття рішення про 
встановлення відносин ДПП 
та проведення конкурсу з 
визначення приватного 
партнера. 
4.Порядок проведення такого
конкурсу.
5.Укладення угоди ДПП.  

1.Аналізувати порядок 
ініціювання відносин ДПП.
2.Володіти підготовкою до 
встановлення відносин 
ДПП: - виявлення ризиків, 
пов'язаних з державно-
приватним партнерством, 
оцінку та визначення 
форми управління ними.
3. Аналізувати 
ефективність здійснення 
державно-приватного 
партнерства.
прийняття рішення про 
встановлення відносин 
ДПП та проведення 
конкурсу з визначення 
приватного партнера.
4.Укладення угоди ДПП.  
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Семінарське
заняття 4

Тема  14. Сучасна 
ринкова економіка в 
умовах інформаційного 
суспільства.

1.Ринковий механізм і 
елементи його 
функціонування. 
2.Теоретико-методологічні 
засади інформаційного 
ринку, як складової 
телекомунікаційного ринку 
України. 
3.Види та сектори послуг. 
4.Класифікації в сфері 
надання телекомунікаційних 
послуг як системо- 
утворюючий фактор їх 
розвитку. 
5.Сутність телекомунікацій 

1.Аналізувати ринковий 
механізм і елементи його 
функціонування. 
2. Аналізувати теоретико-
методологічні засади 
інформаційного ринку, як 
складової 
телекомунікаційного ринку
України. 
3. Аналізувати види та 
сектори послуг. 4. 
Аналізувати класифікації в 
сфері надання 
телекомунікаційних послуг
як системо- утворюючий 
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послуги, її характеристики та
роль в економіці.

фактор їх розвитку. 
5. Аналізувати сутність 
телекомунікацій послуги, її
характеристики та роль в 
економіці.

Практичне
заняття 1

Тема  15. Правові аспекти
державних закупівель у 
відносинах ДПП 

1.Основні засади державних 
закупівель.  
2.Процедури, що 
застосовуються для 
укладення договору 
державних закупівель.  
3.Договір державних 
закупівель.  
4.Проблеми застосування 
державних закупівель у 
відносинах ДПП.  

1.Аналізувати основні 
засади державних 
закупівель.  
2. Аналізувати процедури, 
що застосовуються для 
укладення договору 
державних закупівель.  3. 
Аналізувати договір 
державних закупівель.  
4. Аналізувати проблеми 
застосування державних 
закупівель у відносинах 
ДПП.
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Практичне
заняття 2

Тема  16. Застосування 
механізму державно-
приватного партнерства у
галузі телекомунікацій 
для реалізації соціально 
значущих проектів.

1.Зарубіжний досвід 
регулювання відносин ДПП. 
2.Загальні засади правового 
регулювання відносин ДПП 
за кордоном. 
3.Особливості правового 
регулювання відносин ДПП 
країн перехідної економіки:  
досвід країн СНД;  досвід 
Балтії, Хорватії, Словенії, 
Польщі.  
4.Специфіка правового 
регулювання відносин ДПП 
в країнах розвиненої 
ринкової економіки:   ЄС;   
Канади та ін. країн. 

1. Аналізувати зарубіжний 
досвід регулювання 
відносин ДПП.
 2. Аналізувати загальні 
засади правового 
регулювання відносин 
ДПП за кордоном. 
3. Аналізувати особливості 
правового регулювання 
відносин ДПП країн 
перехідної економіки:  
досвід країн СНД;  досвід 
Балтії, Хорватії, Словенії, 
Польщі.  
4. Аналізувати специфіка 
правового регулювання 
відносин ДПП в країнах 
розвиненої ринкової 
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економіки:   ЄС;  Канади та
ін. країн.

Самостійна 
робота 1

Тема 20. Економічний 
аналіз проектів 
державного приватного 
партнерства.

1.Економічний аналіз 
проектів державного 
приватного партнерства 
2.Пріоритетні сфери 
діяльності для розвитку 
державно- приватного 
партнерства в Україні. 
3.Удосконалення механізмів 
фінансування проектів 
державно- приватного 
партнерства в Україні.

1. Аналізувати 
економічний аналіз 
проектів державного 
приватного партнерства 
2.Визначати пріоритетні 
сфери діяльності для 
розвитку державно- 
приватного партнерства в 
Україні. 
3. Аналізувати механізми 
фінансування проектів 
державно- приватного 
партнерства в Україні

http://www.
dut.edu.ua/
ua/1731-

innovaciyn
a-

programa-
bakalavratu
-naukovo-
navchalni-

novacii

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/1/category/

520

Самостійна
робота 2

Міжнародний досвід 
державного приватного 
партнерства в сфері ЖКГ.

1.Огляд законодавства країн 
ЄС щодо державно-
приватних партнерств. 
2.Ефективні механізми 
державної підтримки 
державно-приватного 
партнерства в зарубіжних 
країнах. 
3.Світовий досвід розвитку 
механізмів взаємодії 
публічного та приватного 
секторів.

1. Аналізувати 
законодавство країн ЄС 
щодо державно-приватних 
партнерств. 
2. Аналізувати ефективні 
механізми державної 
підтримки державно-
приватного партнерства в 
зарубіжних країнах. 
3. Аналізувати світовий 
досвід розвитку механізмів
взаємодії публічного та 
приватного секторів.

http://www.
dut.edu.ua/
ua/1731-

innovaciyn
a-

programa-
bakalavratu
-naukovo-
navchalni-

novacii

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/1/category/

520

8. Мова вивчення освітньої компоненти
українська

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти
1. Конституції України вiд 28.06.1996  р. // ВВР України. – 1996. – № 30. –ст. 141 . 
 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // ВВР України від 02.05.2003 р. – № 18. – ст. 144.  
3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // ВВР України. – 2003. – № 40–44. – ст. 356. 
 4. Закон України від 12.05.1991 «Про захист прав споживачів» // ВВР УРСР. – 1991. – № 30. – ст. 379.  
5. Закон України від 04.03.1992 р. «Про приватизацію державного майна» (в редакції Закону від 19.02.1997 р.) // ГУ. – 1997. – 20.03  
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6. Закон України від 10.04.1992 р. «Про оренду державного та комунального майна» (в редакції Закону від 14.03.1995 р.) // ВВР України. – 1995. –
№ 15. – ст. 99.  
7. Закон  України вiд 13.10.1992 р. «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» // ВВР України. –
1992. – № 50. – ст. 676.  
8. Закон України від 22.04.1993 р. «Про аудиторську діяльність» (в редакції Закону від 14.09.2006 р.) // ВВР України. – 2006. – № 44. – ст. 432.  
9. Закон України від 26.11.1993 р. «Про Антимонопольний комітет України» // ВВР України. – 1993. – № 50. – ст. 472 .  
10. Закон України від 16.05.1995 р. «Про виключну (морську) економічну зону України» // ВВР України. – 1995.– № 21.– ст. 152.  
11. Закон України від 20.05.1999 р. «Про архітектурну діяльність» // ГУ. – 1999.– 23 червня.  
12. Закон України від 16.07.1999 р. «Про концесії» // ГУ. – 1999. – 7 вересня.  
13. Закон України від 16.07.1999 р. «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків »// ВВР України. – 2006. – № 22. – ст.
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18. Закон України від 23.02.2006 р. «Про цінні папери та фондовий ринок» //ОВУ. – 2006. – № 13. – ст. 857.  
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№ 12. – ст. 102.  
22.  Закон  України вiд 25.06.2009  р. «Про наукові парки» // ВВР України. – 2009. – № 51. – ст.757 .  
23.   Закон України від 01.06.2010 р. «Про здійснення державних закупівель» // ВВР. – 2010. – № 33. – ст. 471.  
24.  Закон України від 01.07.2010 р. «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» // ВВР України. – 2010. – № 40. – ст. 527.  
25.  Закон України від 01.07.2010 р. «Про державно-приватне партнерство» // ГУ. – 30.07.2010 – № 140.  
26.  Закон України від  07.10.2010 р. «Про Кабінет Міністрів України» // ВВР України. – 2011. – № 9. – ст. 58.  
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28.  Закон України від 23.12.2010 р. «Про соціальний діалог» // ВВР України. – 2011. – № 28. – ст. 255.  
29.  Закон України від 17.02.2011 р. «Про регулювання містобудівної діяльності» // ВВР України. – 2011. – № 34. – ст. 343.  
30.  Закон України від  17.03.2011  р. «Про центральні органи виконавчої влади» // ВВР України. – 2011. – № 38. – ст. 385.  
31.  Закон України від 08.07.2011 «Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливноенергетичного комплексу, що перебувають у державній
власності» // ВВР України. – 2012. – № 18. – ст. 157.  
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партнерства, затв. постановою КМУ від 09.02.2011 р. № 81 // ОВУ. – 2011. – № 10. – стор. 56. –ст. 458.  
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комунальному господарстві» // ОВУ. – 2009. – № 78. – ст. 2620.  
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