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Анотація навчальної дисципліни 

 

Навчальна дисципліна «Публічно-приватне партнерство та взаємодія зі 

стейкхолдерами» пропонується здобувачам другого (магістерського) рівня 

вищої освіти у галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» 

спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітня 

програма «Публічне адміністрування» у циклі вибіркових дисциплін. 

Орієнтована на формування у фахівців з публічного управління та 

адміністрування розуміння публічно-приватного партнерства як оптимальної 

моделі співробітництва суспільства, наукової спільноти, приватного бізнесу і 

державного сектору. 
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Публічно-приватне 

партнерство та взаємодія зі стейкхолдерами» є система знань про сутність, 
зміст та механізм реалізації партнерства у публічній та приватній сферах, а 
також про взаємодію зі стейкхолдерами як безпосередніми учасниками 
реалізації проектів. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Публічно-приватне 

партнерство та взаємодія зі стейкхолдерами» є підготовка магістрів до 

успішної роботи у сфері публічного управління та адміністрування на основі 

формування системи знань про теоретичні засади і сутність публічно-

приватного партнерства, механізми його практичної реалізації, значення для 

розвитку суспільства, набуття вмінь та навичок використання цих знань у 

практичній діяльності. 

Зміст програми навчальної дисципліни «Публічно-приватне 

партнерство та взаємодія зі стейкхолдерами» охоплює тематику двох 

основних модулів: «Теоретичні засади і сутність публічно-приватного 

партнерства та співпраця зі стейкхолдерами» та «Публічно-приватне 

партнерство в Україні i за кордоном». Тематика першого змістового модулю: 

сутність та теоретико-методологічні засади публічно-приватного партнерства 

та співпраці зі стейкхолдерами; рівні та сфери застосування публічно-

приватного партнерства; публічно-приватне партнерство та співпраця зі 

стейкхолдерами як рушій соціально-економічного розвитку країни; 

національно-територіальний аспект публічно-приватного партнерства та 

співпраці зі стейкхолдерами. Тематика другого змістового модулю: публічно-

приватне партнерство: досвід зарубіжних країн; перспективи розвитку 

публічно-приватного партнерства та співпраці зі стейкхолдерами в сучасній 

Україні. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

Учебная дисциплина «Публично-частное партнерство и 

взаимодействие со стейкхолдерами» предлагается соискателям второго 

(магистерского) уровня высшего образования в области знаний 28 

«Публичное управление и администрирование» специальности 281 

«Публичное управление и администрирование» образовательная программа 
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«Публичное администрирование» в цикле выборочных дисциплин. 

Ориентирована на формирование у специалистов по публичному управлению 

и администрированию понимания публично-частного партнерства как 

оптимальной модели сотрудничества общества, научного сообщества, 

частного бизнеса и государственного сектора. 

Предметом изучения учебной дисциплины «Публично-частное 

партнерство и взаимодействие со стейкхолдерами» является система знаний 

о сущности, содержании и механизм реализации партнерства в публичной и 

частной сферах, а также о взаимодействии со стейкхолдерами как 

непосредственными участниками реализации проектов. 

Целью преподавания учебной дисциплины «Публично-частное 

партнерство и взаимодействие со стейкхолдерами» является подготовка 

будущих магистров к успешной работе в сфере публичного управления и 

администрирования на основе формирования системы знаний о 

теоретических основах и сущность государственно-частного партнерства, 

механизмы его практической реализации, значение для развития общества; 

приобретение умений и навыков использования этих знаний в практической 

деятельности. 

Содержание программы учебной дисциплины «Публично-частное 

партнерство и взаимодействие со стейкхолдерами» охватывает тематику двух 

основных модулей: «Теоретические основы и сущность государственно-

частного партнерства, и сотрудничество со стейкхолдерами» и «Публично-

частное партнерство в Украине и за рубежом». Тематика первого 

содержательного модуля: сущность и теоретико-методологические основы 

государственно-частного партнерства и сотрудничества со стейкхолдерами; 

уровни и сферы применения публично-частного партнерства; публично-

частное партнерство и сотрудничество со стейкхолдерами как двигатель 

социально-экономического развития страны; национально-территориальный 

аспект государственно-частного партнерства и сотрудничества со 

стейкхолдерами. Тематика второго содержательного модуля: 

государственно-частное партнерство: опыт зарубежных стран; перспективы 

развития государственно-частного партнерства и сотрудничества со 

стейкхолдерами в современной Украине. 

 

Annotation of educational discipline 

The discipline "Public-private partnership and interaction with stakeholders" 

is offered to applicants for the second (master's) level of higher education in the 

field of knowledge 28 "Public administration and administration", specialty 281 

"Public administration and administration", the educational program "Public 

administration" in a cycle of selected disciplines. It is focused on developing an 

understanding of public-private partnership among specialists in public 

administration and administration as an optimal model of cooperation between 

society, the scientific community, private business and the public sector. 
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The subject of study of the discipline "Public-private partnership and 

interaction with stakeholders" is a system of knowledge about the essence, content 

and mechanism of implementation of partnership in the public and private spheres, 

as well as interaction with stakeholders as direct participants in the implementation 

of projects. 

The goal of teaching the discipline "Public-private partnership and 

interaction with stakeholders" is to prepare future masters for successful work in 

the field of public administration and administration based on the formation of a 

system of knowledge about the theoretical foundations and the essence of public-

private partnership, mechanisms of its practical implementation, significance for 

development society; acquisition of skills and abilities to use this knowledge in 

practice. 

The content of the program of the discipline "Public-private partnership and 

interaction with stakeholders" covers the topics of two main modules: "Theoretical 

foundations and essence of public-private partnership and cooperation with 

stakeholders" and "Public-private partnership in Ukraine and abroad." Topics of 

the first substantive module: essence and theoretical and methodological 

foundations of public-private partnership and cooperation with stakeholders; levels 

and scope of public-private partnership; public-private partnership and cooperation 

with stakeholders as an engine of the country's socio-economic development; the 

national-territorial aspect of public-private partnership and cooperation with 

stakeholders. Themes of the second substantive module: public-private partnership: 

experience of foreign countries; prospects for the development of public-private 

partnerships and cooperation with stakeholders in modern Ukraine. 
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ВСТУП 

Програма навчальної дисципліни «Публічно-приватне партнерство та 

взаємодія зі стейкхолдерами» укладена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітня 

програма «Публічне адміністрування», затвердженої наказом по університету 

від 19 травня 2021 року № 90-Н. 
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Публічно-приватне 

партнерство та взаємодія зі стейкхолдерами» є система знань про сутність, 

зміст та механізм реалізації партнерства у публічній та приватній сферах, а 

також про взаємодію зі стейкхолдерами як безпосередніми учасниками 

реалізації проектів. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Публічно-приватне 

партнерство та взаємодія зі стейкхолдерами» є підготовка майбутніх 

магістрів до успішної роботи у сфері публічного управління та 

адміністрування на основі формування системи знань про теоретичні засади і 

сутність публічно-приватного партнерства, механізми його практичної 

реалізації, значення для розвитку суспільства; набуття вмінь та навичок 

використання цих знань у практичній діяльності. 
Програмні компетентності відповідно до освітньої програми: 

 загальні: 

 здатність працювати в команді, мотивувати людей та рухатися до 

спільної мети, бути лідером, діяти соціально відповідально та свідомо; 

 здатність розробляти та управляти проектами; 

 здатність удосконалювати й розвивати професійний, інтелектуальний і 

культурний рівні; 

 здатність приймати обґрунтовані рішення та використовувати сучасні 

комунікаційні технології; 

 спеціальні: 

 здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, 

попереджати та розв’язувати конфлікти; 

 здатність представляти органи публічного управління у відносинах з 

іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, 

громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами і організаціями 

незалежно від форми власності, громадянами та налагоджувати ефективні 

комунікації з ними; 

 здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням 

питань європейської та євроатлантичної інтеграції; 

 здатність організовувати співпрацю органів публічного управління з 

іншими організаціями публічної та приватної сфери, у тому числі зі 

стейкхолдерами. 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної 



7 

 

програми: 

 знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної 

політики, основ та технологій прийняття управлінських рішень; 

 уміти розробляти національні/регіональні програмні документи щодо 

розвитку публічного управління, використовуючи системний аналіз і 

комплексний підхід, а також методи командної роботи; 

 уміти здійснювати ефективну комунікацію, аргументувати свою 

позицію, використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології 

у сфері публічного управління та адміністрування на засадах соціальної 

відповідальності, правових та етичних норм; 

 представляти органи публічного управління й інші організації 

публічної сфери та презентувати для фахівців і широкого загалу результати 

їх діяльності; 

 розробляти обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції, враховувати цілі, наявні 

законодавчі, часові та ресурсні обмеження, оцінювати політичні, соціальні, 

економічні та екологічні наслідки варіантів рішень; 

 визначати потреби, можливості та шляхи співпраці органів публічного 

управління з приватними суб’єктами господарювання для вирішення 

суспільних проблем та задоволення інтересів стейкхолдерів. 

Навчальна дисципліна є вибірковою. 

Форма підсумкового контролю знань: ПМК (залік). 

 

Програмний зміст навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 

Теоретичні засади і сутність публічно-приватного партнерства та 

співпраці зі стейкхолдерами 

 

Тема 1. Сутність публічно-приватного партнерства та співпраці зі 

стейкхолдерами 

Сутність та принципи публічно-приватного партнерства. Поняття 

публічно-приватного партнерства.  

Передумови виникнення публічно-приватного партнерства у сучасному 

суспільстві.  

Теоретико-методологічна основа становлення інституту публічно-

приватного партнерства. Особливості публічно-приватного партнерства та 

співпраці зі стейкхолдерами.  

 

Тема 2. Публічно-приватне партнерство у вітчизняному 

законодавстві 

Правова природа публічно-приватного партнерства. Правові засади 

взаємодії зі стейкхолдерами.  
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Нормативно-правова база публічно-приватного партнерства. 

Основні положення Закону України «Про державно-приватне 

партнерство». Законодавче забезпечення здійснення публічно-приватного 

партнерства. Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України щодо 

регулювання питань публічно-приватного партнерства.  

 

 

Тема 3. Теоретико-методологічні засади державного регулювання 

публічно-приватного партнерства в Україні 
Механізми регулювання публічно-приватного партнерства. 

Види регулювання відносин публічно-приватного партнерства. 

Методичні підходи до визначення ефективності публічно-приватного 

партнерства. Методологія розподілу ризиків держави та приватного 

власника. 

 

Тема 4. Рівні та сфери застосування публічно-приватного 

партнерства 

Найбільш поширені форми партнерства.  

Особливості договорів, укладених в рамках публічно-приватного 

партнерства. 

Основні сфери застосування публічно-приватного партнерства. 

Публічно-приватне партнерство i співпраця зі стейкхолдерами в освітній 

сфері. 

 

Тема 5. Публічно-приватне партнерство та співпраця зі 

стейкхолдерами як рушій соціально-економічного розвитку країни 

Моделі співпраці публічно-приватного партнерства. Основні моделі 

державно приватного партнерства. 

Концесійна модель публічно-приватного партнерства. 

Переваги публічно-приватного партнерства для держави та бізнесу. 

Роль публічно-приватного партнерства у економічному зростанні. Роль 

публічно-приватного партнерства у розвитку соціальної інфраструктури та 

сфери публічних послуг. 

 

Тема 6. Державне регулювання розвитку публічно-приватного 

партнерства в Україні 

Економічний механізм реалізації публічно-приватного партнерства в 

Україні 

Організаційний механізм територіального маркетингу в розвитку 

публічно-приватного партнерства. 

Саморегулювання у публічно-приватному партнерстві. Тенденції 

розвитку публічно-приватного партнерства в Україні. 
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Тема 7. Національно-територіальний аспект публічно-приватного 

партнерства та співпраці зі стейкхолдерами 

Розподіл функцій між органами публічної влади та приватними 

суб’єктами господарювання при реалізації проектів публічно-приватного 

партнерства. Методи виявлення та розподіл ризиків в проектах публічно-

приватного партнерства. 

Реалізація публічно-приватного партнерства на національному рівні. 

Порядок залучення стейкхолдерів до реалізації проектів публічно-приватного 

партнерства. 

Особливості реалізації проектів публічно-приватного партнерства в 

Україні. 

 

Модуль 2 

Публічно-приватне партнерство в Україні i за кордоном 

 

Тема 8. Публічно-приватне партнерство: досвід зарубіжних країн 

Реалізація публічно-приватного партнерства в США. Законодавчі 

засади публічно-приватного партнерства в США.  

Публічно-приватне партнерство у країнах ЄС. Регулювання питань 

публічно-приватного партнерства на рівні ЄС.  

Специфіка умов становлення й розвитку публічно-приватного 

партнерства у посткомуністичних країнах ЄС. Становлення та розвиток 

публічно-приватного партнерства у Республіці Польщі. Публічно-приватне 

партнерство у Чеській та Словацькій республіках. 

Запровадження публічно-приватного партнерства та співпраці зі 

стейкхолдерами у посткомуністичних країнах. 

 

Тема 9. Функціонування публічно-приватного партнерства у ряді країн 

східного партнерства 

Досвід публічно-приватного партнерства у Грузії.  

Здобутки та проблеми Республіки Молдови на шляху становлення 

публічно-приватного партнерства 

Пошуки оптимальних шляхів розвитку публічно-приватного 

партнерства в Україні. 

 

Тема 10. Перспективи розвитку публічно-приватного партнерства 

та співпраці зі стейкхолдерами в сучасній Україні 

Алгоритм реалізації проектів державно-приватного партнерства в 

Україні. 

Проблеми та перспективи розвитку публічно-приватного партнерства в 

Україні на сучасному етапі. Рівень інституційної спроможності органів 

публічної влади і приватного сектору до впровадження публічно-приватного 

партнерства. Інвестиційний клімат в Україні та його вплив на реалізацію 
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проектів публічно-приватного партнерства. Суперечності вітчизняного 

нормативно-правового регулювання публічно-приватного партнерства. 

Механізми підтримки публічно-приватного партнерства в Україні.  

 

Тема 11. Напрями вдосконалення державного регулювання розвитку 

публічно-приватного партнерства в Україні 
Основні напрями вирішення проблем розвитку публічно-приватного 

партнерства в Україні на сучасному етапі. 

Шляхи вдосконалення правового механізму державного регулювання 

публічно-приватного партнерства. 

Напрями підвищення дієвості державного регулювання розвитку 

публічно-приватного партнерства. 

 

Тема 12. Сучасні механізми реалізації публічно-приватного 

партнерства в Україні 

Механізми реалізації публічно-приватного партнерства у галузі 

водопостачання.  

Механізми реалізації публічно-приватного партнерства у галузі 

будівництва та експлуатації транспортної інфраструктури.  

Механізми реалізації публічно-приватного партнерства у галузі 

електроенергетики.  

Механізми реалізації публічно-приватного партнерства у галузі освіти, 

туризму та відпочинку. 
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