
АНОТАЦІЯ  

Наукову доповідь «Рекомендації щодо нормативно-правового та методичного 

забезпечення публічно-приватного партнерства в процесі впровадження великих 

інноваційних проектів у вугільній промисловості» підготовлено за етапом 7 підтеми б 

«Застосування публічно-приватного партнерства у сфері інноваційного розвитку 

вугільної промисловості» у рамках наукової роботи «Розвиток публічно-приватного 

партнерства у процесі модернізації вугільної промисловості та теплової енергетики» 

(номер держреєстрації 0115U001638). 
 

Виконавці роботи: д.е.н. Драчук Ю.З., н.с. Трушкіна Н.В., гол. екон. 

Кочешкова І.М., в.о.м.н.с. Петрова І.П., пошукувач Косарєв В.В.   
 

У доповіді проаналізовано та узагальнено зарубіжний досвід реалізації 

публічно-приватного партнерства у пріоритетних сферах економічної діяльності. 

Уточнено зміст поняття «публічно-приватне партнерство в сфері інноваційного 

розвитку промисловості». Визначено напрями інституціонального забезпечення 

публічно-приватного партнерства в контексті модернізації національної економіки. 

Досліджено зарубіжну та вітчизняну практику активізації розвитку інноваційного 

підприємництва. Запропоновано шляхи інституціонального забезпечення венчурного 

інвестування інноваційного розвитку промисловості в Україні. Надано пропозиції 

щодо вдосконалення концесійного механізму впровадження капіталомістких 

інноваційних проектів у вітчизняній вугільній галузі. Виокремлено механізми 

економічного стимулювання інноваційної діяльності вугледобувних підприємств. 

Надано рекомендації з нормативно-правового і методичного забезпечення 

застосування краудфандингу (краудінвестингу) у публічно-приватному партнерстві в 

процесі впровадження великих інноваційних проектів у вугільній промисловості. 

 

До основних питань, що розглянуто в науковій доповіді, віднесено:  

1. Узагальнення зарубіжного досвіду реалізації публічно-приватного 

партнерства у пріоритетних сферах економічної діяльності. 

2. Публічно-приватне партнерство в сфері інноваційного розвитку 

промисловості: теоретичний аспект. 

3. Напрями інституціонального забезпечення публічно-приватного партнерства 

в контексті модернізації національної економіки. 

4. Активізація розвитку інноваційного підприємництва: зарубіжна та 

вітчизняна практика. 

5. Інституціональне забезпечення венчурного інвестування інноваційного 

розвитку промисловості в Україні. 

6. Нормативно-правове забезпечення публічно-приватного партнерства в 

процесі реалізації капіталомістких інноваційних проектів у вугільній галузі. 

7. Удосконалення концесійного механізму впровадження капіталомістких 

інноваційних проектів у вітчизняній вугільній галузі. 

8. Механізми економічного стимулювання інноваційної діяльності 

вугледобувних підприємств. 

9. Рекомендації з нормативно-правового і методичного забезпечення 

застосування краудфандингу (краудінвестингу) у публічно-приватному партнерстві в 

процесі впровадження великих інноваційних проектів у вугільній промисловості. 

 



2 

 

У сучасних умовах господарювання вугледобувних підприємств доцільною є 

розробка якісно нової моделі публічно-приватного партнерства, реалізація якої 

забезпечила би дотримання балансу державних, публічних і приватних інтересів у 

сфері інноваційного розвитку, залучення приватних інвестицій.  

До пріоритетних напрямів публічно-приватного партнерства в сфері 

інноваційного розвитку вугільної галузі віднесено:  

– створення нових наукомістких фірм і підтримка малих і середніх 

інноваційних підприємств;  

– розробка проривних технологій для державних потреб;  

– відбір і фінансування на паритетних засадах науково-технічних та 

інноваційних програм і проектів, що мають важливе значення для вугільної 

промисловості;  

– залучення інвестицій для розвитку інноваційної інфраструктури;  

– залучення до економічного обігу і комерціалізації результатів досліджень і 

розробок, одержаних з використанням коштів державного бюджету;  

– інвестування в технічне переозброєння вугледобувних підприємств, 

оновлення парку обладнання, оптимізацію техніко-технологічних процесів; 

– підвищення рівня довіри суб'єктів інноваційної діяльності до органів 

державної влади та місцевого самоврядування;  

– зниження рівня ризику суб'єктів інноваційної діяльності завдяки їх розподілу 

між публічним і приватним партнером;  

– формування та розвиток об’єктів інноваційної інфраструктури (технопарків, 

консорціумів, індустріальних парків), де можливе ефективне співробітництво між 

державними та приватними структурами, малим і середнім бізнесом;  

– застосування венчурного інвестування та краудінвестингу для інноваційного 

розвитку вугледобувних підприємств; 

– доведення результатів наукової діяльності, одержаних у державному секторів, 

до ринку;  

– міжнародне співробітництво щодо створення партнерств із зарубіжними 

учасниками. 

Реалізація комплексу перелічених заходів публічно-приватного партнерства в 

сфері інноваційного розвитку сприятиме: активізації інвестиційної діяльності 

вугледобувних підприємств та венчурного фінансування; економії коштів державного 

бюджету; розширенню можливостей одержання пільгових кредитів під державні 

гарантії від міжнародних та вітчизняних фінансових установ на довготривалий 

термін; оптимізації розподілу ризиків інноваційного проекту; активізації розвитку 

інфраструктури у вугільній галузі; підвищенню економічної ефективності, рівня 

безпеки праці й технологій видобування вугілля. 

Результати дослідження мають бути використані при обґрунтуванні 

концептуальних положень та розробці практичних рекомендацій щодо здійснення 

модернізації вугільної промисловості України за інноваційним напрямом на засадах 

публічно-приватного партнерства. 

Соціально-економічний ефект даної роботи стосується створення умов для 

принципово нового розвитку вуглевидобування в Україні і поліпшення соціальної 

атмосфери у шахтарських регіонах. 

 


