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Постановка проблеми. Розвиток партнерських 
відносин держави і бізнесу залежить від дієвого 
фінансового механізму, завдяки якому цілі учасників 
досягаються ефективніше, результативніше та з міні-
мальними витратами. Запорукою успішного функці-
онування такого механізму є чітке визначення його 
структури. Проте в економічній літературі не існує 
єдиної думки щодо визначення складників фінансо-
вого механізму державно-приватного партнерства, що 
негативно відбивається на конструктивності та розма-
їтті напрямів його вдосконалення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Трак-
тування поняття фінансового механізму та визначення 
його складників висвітлено в працях багатьох зару-
біжних і вітчизняних учених, зокрема: В. Базилевича, 
Ю. Вавилова, О. Василика, В. Глущенка, Л. Гончаренка, 
О. Кириленко, С. Ковальчука, О. Крайніка, М. Крупки, 
С. Льовочкіна, В. Опаріна, В. Оспіщева, В. Родионової, 
О. Романенка, В. Самарухи, В. Сенчагова, В. Чехунова 
та ін. Проте в економічній літературі відсутня струк-
туризація фінансового механізму державно-приват-
ного партнерства, тому питання активізації наукових 
зусиль, спрямованих на розроблення зазначеного меха-
нізму, є актуальними.

Формулювання цілей статті. Метою статті є уза-
гальнення досліджень учених стосовно структуризації 
фінансового механізму, а також виокремлення його 
складників у сфері державно-приватного партнерства.

Виклад основного матеріалу. Серед розмаїття під-
ходів науковців до структуризації фінансового меха-
нізму найпоширенішими є структурно-побудований і 
організаційно-управлінський.

Перший підхід виник у період планово-адміні-
стративної економіки і відображав ідеологію тогочас-
ної фінансової науки. Використовуючи такий підхід, 
науковці структурують фінансовий механізм як сукуп-
ність пов’язаних та взаємозалежних елементів, на 
різноманіття яких впливають фінансові відносини на 
макро- і мікрорівні. Російський економіст В. Сенчагов, 
відображаючи пріоритети адміністративного устрою 
економіки, поділяє фінансовий механізм на чотири під-
системи: фінансово-кредитне планування, фінансово-
кредитні важелі, організаційні структури і правовий 
режим фінансово-кредитної системи [1, с. 5]. Недолі-
ком такого поділу є відсутність взаємодії підсистем та 
їх компонентів; розмежування сфери функціонування 
на макро- і мікрорівні.

В. Родіонова структуризує фінансовий механізм за 
рівнями організації фінансових відносин, поділяючи 
його на бюджетний механізм, фінансовий механізм 
підприємств (організацій, установ), страховий меха-
нізм тощо. На думку науковця, кожен рівень включає 
ланки відповідно до його функціонального призна-
чення, зокрема «мобілізацію фінансових ресурсів, 
фінансування, стимулювання та ін.» [2, с. 427].

Доповнює даний підхід С. Льовочкін, характери-
зуючи зовнішню дію фінансового механізму, що про-
являється у сукупності методів форм, інструментів, 
прийомів та важелів впливу на соціально-економіч-
ний розвиток [3, с. 78–109]. Тому, на думку автора, 
структура фінансового механізму, запропонована 
В. Сенчаговим, не враховувала зазначеного впливу, 
адже визначені підсистеми тільки створюють умови 
для такого впливу.

На думку В. Самарухи, фінансовий механізм має 
складну структуру: по-перше, він будується відповідно 
до вимог об’єктивних економічних законів; по-друге, 
він містить суб’єктивні елементи державних вимог 
фінансового законодавства, які покликані забезпечити 
баланс інтересів держави, муніципальних утворень, 
юридичних і фізичних осіб. При цьому виділяє такі 
елементи фінансового механізму: «економічні показ-
ники, важелі, прийоми та методи, які забезпечують 
створення, розподіл та використання сукупного сус-
пільного продукту і національного доходу, госпроз-
рахункову діяльність первинних виробничих ланок», 
відзначаючи, що «важливим базовим елементом струк-
тури фінансового механізму є фінансове планування» 
[4, с. 27]. Автор уважає: оскільки держава здійснює 
розподіл суспільного продукту і національного доходу, 
встановлює методи акумулювання платежів, визначає 
напрями використання фінансових ресурсів, то для 
ефективності функціонування фінансів важливим є 
здійснення планування і прогнозування.

Українські вчені у структурі фінансового механізму 
виділяють схожі складники, визначаючи їх пріори-
тетність. Зокрема, О. Василик, В. Глущенко, В. Чеху-
нов, О. Романенко, досліджуючи будову фінансового 
механізму на макроекономічному рівні, домінантними 
вважають фінансове планування і прогнозування, а 
також виокремлюють фінансові показники, нормативи 
і ліміти; управління фінансами; фінансові важелі і сти-
мули; фінансовий контроль [5, с. 106; 6; 7, с. 42]. Недо-
ліком такого поділу є те, що елементи механізму не сис-
тематизовані за певними функціональними ознаками. 

В. Базилевич [8, с. 19], О. Кириленко [9, с. 45], 
В. Опарін [10, с. 12] систематизують складники в 
частині методів, форм, важелів, інструментів. Деякі 
автори (М. Крупка, В. Оспіщев) доповнюють зазна-
чені елементи системами правового, нормативного та 
інформаційного забезпечення [11, с. 59–61; 12, с. 57].

На відміну від структурно-побудованого орга-
нізаційно-управлінський підхід до структурування 
фінансового механізму спрямований на визначення 
складників крізь призму управління фінансами. При-
хильники згаданого підходу представляють структуру 
фінансового механізму з позиції фінансового менедж-
менту, тобто як управлінську систему, яка спрямована 
на досягнення поставленої мети діяльності в резуль-
таті формування і використання фінансових ресурсів 
[13, с. 128]. Варто зазначити, що за такого підходу еле-
ментами зазначеного механізму є фінансові методи, 
інструменти, важелі, проте ігноруються такі склад-
ники, як правове, нормативне та інформаційне забез-
печення. Вважаємо такий підхід правильним, адже такі 
системи доцільно розглядати не як складники фінансо-
вого механізму, а як необхідність створення умов для 
його ефективного та дієвого функціонування.

Враховуючи різні підходи вчених до структуру-
вання фінансового механізму, необхідно здійснити 
певні уточнення щодо його побудови для забезпе-
чення ефективної співпраці держави і приватного сек-
тору. При цьому повинні узгоджуватися інтереси всіх 
учасників державно-приватного партнерства, адже 
за допомогою фінансового механізму здійснюються 
планування, моніторинг формування та використання 
фінансових ресурсів держави і бізнесу, оцінка досяг-
нутих соціально-економічних результатів такої співп-
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раці, оперативне реагування на виявлення відхилень 
шляхом використання певних фінансових важелів та 
інструментів, фінансовий контроль над діяльністю 
учасників партнерства. Дієздатність фінансового 
механізму державно-приватного партнерства пови-
нна забезпечуватися відповідною нормативно-право-
вою, організаційною та інформаційною системами. Із 
цього приводу вдало висловлюється О. Василик, який 
зазначає, що функціонування фінансового механізму 
здебільшого залежить від його використання влад-
ними структурами для досягнення окреслених цілей та 
поставлених завдань [5, с. 109]. Разом із тим науковець 
акцентує увагу на важливості узгодженої взаємодії всіх 
його складових елементів.

Таким чином, структурну будову фінансового меха-
нізму державно-приватного партнерства (далі – ДПП) 
варто представити у вигляді чотирьох складників: 
фінансових форм, фінансових методів, фінансових 
важелів і фінансових інструментів, за допомогою яких 
установлюються оптимальний обсяг формування, роз-
поділ і використання фінансових ресурсів та досяг-
нення запланованих соціально-економічних результа-
тів спільної діяльності держави і підприємницького 
сектору (рис. 1).

Визначення структури фінансового механізму дер-
жавно-приватного партнерства потребує розуміння 
сутності його елементів, до яких належать фінансові 
форми, фінансові методи, фінансові важелі, фінан-
сові інструменти. Незважаючи на те що у вітчизняній 
фінансовій літературі проведено безліч досліджень 
стосовно з’ясування теоретичних підвалин основних 
елементів фінансового механізму, й досі відсутній кон-
сенсус щодо співвідношення згаданих понять, тому 
необхідне їх розмежування.

Успішність виконання завдань державно-приват-
ного партнерства залежить від вибору фінансових 
форм фінансового механізму. Загалом під згаданим 
поняттям розуміють спосіб залучення фінансових 
ресурсів учасниками партнерства для реалізації про-
ектів у різних сферах економічної та соціальної інф-
раструктури. Основними формами фінансового меха-
нізму ДПП є: державне фінансування, корпоративне 
фінансування та проектне фінансування.

Проявами дії фінансового механізму ДПП є фінан-
сові методи. Поняття «метод» грецького походження, 
означає спосіб для досягнення поставленої мети. 
Виходячи із цього, фінансові методи – це сукупність 
фінансових процедур, які використовують у фінан-
совій діяльності господарюючі суб’єкти для вико-
нання своїх функцій. Вони забезпечують створення та 
використання спільних грошових фондів, управління 
рухом фінансових ресурсів, стимулювання діяльності 
учасників партнерства стосовно досягнення намічених 
результатів і відповідальність за ефективне викорис-
тання грошових коштів. Фінансові методи забезпечу-
ють виконання завдань для досягнення головної мети 
спільної діяльності держави і бізнесу. До них належать: 
фінансове планування, фінансове забезпечення, фінан-
сове регулювання, фінансовий облік, аналіз, оцінка 
результативності та ефективності діяльності учасників 
ДПП, фінансовий контроль.

Фінансові методи дають змогу раціонально плану-
вати джерела формування та напрями використання 
фінансових ресурсів державно-приватного партнер-

ства, здійснювати ефективний контроль над рухом 
фінансових потоків, відстежувати стан здійснених пла-
тежів і розрахунків із постачальниками і замовниками, 
оцінювати результати фінансово-господарської діяль-
ності учасників партнерства.

Фінансові методи здійснюються через систему 
відповідних важелів. Здебільшого науковці під згада-
ним поняттям розуміють прийом дії фінансових мето-
дів [14, с. 72; 15, с. 99]. Вони використовуються для 
регулюючого впливу на розвиток фінансових відно-
син завдяки створенню сприятливих умов для опти-
мального формування, ефективного використання та 
нарощування фінансових ресурсів господарюючих 
суб’єктів.

У структурі фінансового механізму ДПП фінансові 
важелі спрямовані на отримання стимулюючого або ж 
стримуючого ефекту від реалізації спільної мети діяль-
ності держави і бізнесу. Використовуючи фінансові 
стимули, органи влади активізують інвестиційні про-
цеси в пріоритетних сферах економіки країни, економ-
лять бюджетні кошти за якісного надання суспільних 
послуг; здійснюють вплив на діяльність приватного 
партнера завдяки наданню податкових пільг, пільгових 
кредитів, створенню можливостей для збільшення при-
бутку. Водночас за неналежного виконання зобов’язань 
учасниками партнерства, порушення вимог чинного 
законодавства до учасників партнерства застосову-
ються штрафи, пені, фінансові обмеження.

Досліджуючи сутність фінансового важеля, В. Опа-
рін зазначив: «Іноді складається враження, що важелі 
діють самі по собі. Але це не так, вони тільки при-
водять у рух відповідні інструменти, без яких вони 
нічого не значать» [10, с. 62]. Інструменти фінансо-
вого механізму ДПП – це засоби, що застосовуються 
учасниками партнерства для регулювання фінансових 
відносин, що виникають між ними в процесі реалізації 
проекту. Варто виділити інструменти прямого впливу 
(податки, фінансові норми і нормативи, орендна плата, 
проценти за кредит), які використовуються учасни-
ками партнерства під час фінансування проектів. Зга-
дані інструменти можуть застосовуватися у поєднанні 
з інструментами непрямого впливу, метою застосу-
вання яких є досягнення визначеного результату або 
певної якості інфраструктурних послуг. У процесі їх 
застосування держава бере на себе непрямі фінансові 
зобов’язання, зокрема надання гарантій стосовно від-
шкодування збитків у разі невиконаних зобов’язань 
органами влади, здійснення оплати за надані спожива-
чам послуги з державного бюджету через систему дер-
жавних субсидій на комунальні послуги, взятих позик. 

Використовуючи різний вид фінансових інструмен-
тів, органи державної чи місцевої влади повинні під-
тримувати і стимулювати розвиток партнерських від-
носин із бізнесом. При цьому інструменти, які будуть 
застосовуватися в будь-якому конкретному випадку, 
повинні бути ретельно розроблені для того, щоб забез-
печити необхідну інвесторам передбачуваність, а дер-
жаві – гнучкість.

Таким чином, ефективне функціонування фінан-
сового механізму державно-приватного партнерства 
можливе за умови узгоджених дій усіх його складни-
ків, спрямованих на раціональне формування, розпо-
діл та використання фінансових ресурсів. Водночас 
дієвість механізму залежить від зовнішніх чинників 
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Рис. 1. Структура фінансового механізму державно-приватного партнерства
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впливу: організаційного, нормативно-правового та 
інформаційного забезпечення. Зазначені види забезпе-
чення фінансового механізму ДПП впливають на побу-
дову фінансових взаємовідносин партнерів і практичне 
застосування фінансових форм, методів та важелів та 
інструментів.

Висновки. Вищезазначені елементи фінансового 
механізму державно-приватного партнерства дадуть 
змогу забезпечити ефективне використання інвести-

ційних ресурсів держави і бізнесу, створюючи синер-
гетичний ефект від спільної діяльності, сприятимуть 
досягненню збалансованості інтересів учасників парт-
нерства. В умовах коливань ринкової кон’юнктури, 
зміни методів господарювання і шляхів досягнення 
цілей складники згаданого фінансового механізму 
повинні постійно вдосконалюватися для фінансування 
стратегічних об’єктів інфраструктури та надання якіс-
них послуг населенню.
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