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РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 126 с., 16 рис. 10 табл., 2 додатка, 206 джерел.
Об’єкт  дослідження –  публічно-приватне  партнерство  у  контексті  модернізації

вугільної промисловості та теплової енергетики.
Мета роботи – обґрунтування та розробка науково-методичних рекомендацій щодо

розвитку  інституту  публічно-приватного  партнерства  у  процесі  модернізації  вугільної
промисловості та теплової енергетики України.

Методи  дослідження –  логічний,  порівняльний  і  системний  аналіз  та  синтез,
математична статистика, узагальнення, з використанням вітчизняних і зарубіжних джерел
інформації  за  проблематикою  теми,  показників  господарської  діяльності  підприємств;
апробація  результатів  досліджень  шляхом  участі  авторів  у  науково-практичних
конференціях,  семінарах,  нарадах  за  тематикою  досліджень,  а  також  обговорення  з
керівниками і фахівцями підприємств та органів державної влади.

Узагальнено  сучасні  погляди  на  публічно-приватне  партнерство,  досліджено
особливості  партнерств  у  тепловій  енергетиці  та  вугільній  промисловості  на  стадії
цивілізаційних  й  парадигмальних  змін,  обумовлених  прагненням  людства  до  сталого
розвитку і  черговою  промисловою  революцією,  на  тлі  суттєвої  моральної  та  фізичної
зношеності виробничих фондів.

Висунуто  концептуальні  положення  проектів  на  засадах  публічно-приватного
партнерства, які мають забезпечити підтримку галузей, що загасають, і розвиток галузям,
що розвиваються, як, наприклад, енергетика на відновлюваних джерелах. 

Розроблено  рекомендації  з  методичного  та  нормативно-правового  забезпечення
публічно-приватних партнерств, що стосуються, перш за все, розвитку на засадах концесій
енергетичних індустріальних парків на базі шахт, поширення енергетичних кооперативів й
краудфаниднгового руху в старопромислових шахтарських регіонах.

Результати роботи викладено у двох колективних монографіях, інших публікаціях,
враховано у ряді документів, поданих до органів влади. Сферою використання результатів
роботи можуть бути законодавча, управлінська, науково-дослідна, освітянська діяльність.

ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ  ПАРТНЕРСТВО,  МОДЕРНІЗАЦІЯ,  ВУГІЛЬНА
ПРОМИСЛОВІСТЬ, ТЕПЛОВА ЕНЕРГЕТИКА, КОНЦЕСІЯ, ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРКИ.


