
АНОТАЦІЯ 

Колективну монографію «Застосування публічно-приватного партнерства у 

сфері інноваційного розвитку вугільної промисловості» написано за результатами 

виконаної підтеми «б» наукової роботи «Розвиток публічно-приватного партнерства 

у процесі модернізації вугільної промисловості та теплової енергетики». 

В монографії детально розглянуто зарубіжний і вітчизняний практичний 

досвід застосування публічно-приватного партнерства у сфері інноваційного 

розвитку промисловості з урахуванням галузевої специфіки та фінансове 

забезпечення такого партнерства. 

Другу главу монографії присвячено інституціональному та правовому 

забезпеченню інноваційного розвитку вугільної промисловості на засадах публічно-

приватного партнерства, його суті та особливостей, що дозволило уточнити термін 

«публічно-приватне партнерство у сфері інноваційного розвитку вугільної 

промисловості».   

В третій главі викладено рекомендації щодо удосконалення нормативно-

правового та методичного забезпечення впровадження великих інноваційних 

проектів у вугільній промисловості на засадах публічно-приватного партнерства, 

визначено можливості застосування концесійного механізму при реалізації таких 

проектів та запропоновано механізмі їх економічного стимулювання. Наведено 

розрахунки перспективних інноваційних проектів, реалізація яких дозволить не 

тільки щорічно економити значну кількість кам’яного вугілля, а й знизити 

техногенне навантаження на навколишнє середовище та суттєво покращити 

екологічний стан в шахтарських містах. 

У четвертій главі розглянуто засади участі вітчизняних і міжнародних 

інвестиційних структур в інноваційному розвитку вугільної промисловості України, 

тенденції розвитку глобального ринку венчурного фінансування такого розвитку, 

розглянуто проблеми венчурного інвестування інноваційного розвитку вугільної 

промисловості в Україні та запропоновано принципи участі інвестиційних структур 

в інноваційному розвитку вітчизняних вугледобувних підприємств. 

П’яту главу присвячено історії виникнення краудфандингу, його суті, видам і 

типам, обґрунтовано доцільність застосування акціонерного краудінвестингу як 

найбільш сучасного виду приватно-публічного партнерства. Запропоновано 

відповідні законодавчі зміни, а саме, прийняття Закону України «Про краудфандинг 

(краудінвестинг)» та визначено, що кожен такий проект потребує економічного 

обґрунтування групами високого рівня й буде мати свої відмінності, які будуть 

визначатися у відповідному договорі публічно-приватного партнерства. 

В останній главі монографії наведено результати порівняльного аналізу 

розвитку інноваційного потенціалу промисловості у регіональному аспекті, 

обґрунтовано напрями підвищення ефективності інноваційної діяльності 

Львівського регіону, розвитку інноваційного підприємництва як дієвої форми 

реалізації публічно-приватного партнерства в регіоні та дано пропозиції щодо 

підвищення ефективності інноваційної діяльності вугільних підприємств Західного 

регіону, потенційні можливості якого ще далеко не вичерпані. 

Викладені в монографії матеріали щодо інноваційної політики розвитку 

вугільної промисловості будуть сприяти створенню високопродуктивних, 

рентабельних, екологічних і диверсифікованих вугільних виробництв, розвитку 

територій, на яких знаходяться вугледобувні підприємства. 


