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1. Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни  

“Публічно-приватне партнерство”) 

 

Найменування показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3  Галузь знань 

05 “Соціальні та 

поведінкові науки” 

нормативна 

Модулів – 2   Рік підготовки: 

Змістовних модулів – 2 викладається в межах 

дисциплін вільного 

вибору студентів із 

циклу загальної 

підготовки другого 

(магістерського) рівня 

вищої освіти 

1-й 1-й 

Семестр 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання: реферат 2-й 2-й 

Загальна кількість годин – 90  

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи студента 

– 3,6 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

Магістр 

16 год.  

Практичні, семінарські 

16 год.  

Самостійна робота 

58 год.  

Індивідуальні завдання 

20 год. 

Вид контролю: залік 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:  

для денної форми навчання – 1 : 3. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою вивчення вибіркової дисципліни “Публічно-приватне партнерство” 

є набуття студентами системи теоретичних і практичних знань з основ 

здійснення публічно-приватного партнерства. 

Основними завданнями вивчення вибіркової дисципліни “Публічно-

приватне партнерство” є формування системи знань, потрібних для розуміння 

мети, принципів і механізмів функціонування публічно-приватного партнерства 

та оволодіння базовими навичками з підготовки проектів за публічно-

приватним партнерством. У курсі представлено як огляд концепцій публічно-

приватного партнерства, так і процесів та інструментів, які потрібні для 

реалізації проектів за публічно-приватним партнерством.   

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні: 

Знати про: 

− понятійний апарат публічно-приватного партнерства; 



− мету, принципи і критерії класифікації публічно-приватного партнерства; 

− моделі і механізми здійснення публічно-приватного партнерства; 

− інституційні основи функціонування публічно-приватного партнерства; 

− етапи формування та підходи до відбору проектів за приватно-публічним 

партнерством; 

− управління ризиками в публічно-приватних партнерствах; 
вміти: 

− використовувати понятійний апарат публічно-приватного партнерства у 

практичній діяльності; 

− обирати моделі публічно-приватного партнерства для реалізації проекту та 

імплементувати механізми його здійснення; 

− визначати особливості інституційного забезпечення за публічно-

приватним партнерством; 

− формувати основні елементи проекту за приватно-публічним 

партнерством; 

− аналізувати ризики в публічно-приватних партнерствах і специфікувати 

головні напрями їхньої мінімізації.   



3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1.  

Основи публічно-приватного партнерства 

 

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ І ГОЛОВНІ ПРИНЦИПИ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

Сутність та критерії класифікації публічно-приватного партнерства (ППП). 

Концепція ППП. Види організаційно-партнерських форм. Інтерферентна 

модель ППП. Основні критерії використання інституту ППП. Особливості 

використання інституту ППП. 

Головні передумови формування і розвитку публічно-приватного 

партнерства в національній економіці. Комплекс взаємодії за ППП. 

Основні принципи та особливості функціонування публічно-приватного 

партнерства. Принципи функціонування ППП. Переваги ППП. 

 

ТЕМА 2. ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ 

Основи державного регулювання проектів за публічно-приватним 

партнерством. Механізм ППП та його головні складові. Учасники ППП. 

Об’єкти ППП. Сфери застосування ППП. Функції ППП. Конкурентні засади 

визначення приватного партнера. 

Публічно-приватне партнерство для цілей сталого розвитку. Державне 

регулювання відносин щодо партнерства. Державні гарантії. Ефекти від 

реалізації проекту за ППП. 

Імплементація механізму публічно-приватного партнерства в економіку 

територіальних громад. Інституційні основи застосування ППП в рамках 

співробітництва територіальних громад. 

 

ТЕМА 3. МОДЕЛІ І ФОРМИ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА 

Основи вибору моделей публічно-приватного партнерства. Види ППП за 

ознакою спрямування проектів, за складом учасників, за рівнем реалізації. 

Форми публічно-приватного партнерства: за та проти. Договір на 

постачання та управління. Договір надання послуг. Контракти під ключ. 

Оренда/Аффермаж. Концесія. Приватна власність на активи. 

 

ТЕМА 4. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ПРОЕКТІВ ЗА ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНИМ ПАРТНЕРСТВОМ 

Організація конкурсу з пошуку партнерів за публічно-приватним 

партнерством. Оцінка можливостей для надання послуг в рамках ППП. 



Підготовка до надання послуги або реалізації проекту в рамках ППП. Вибір 

партнера. Переговорний процес та укладання договору. Виконання та 

моніторинг контракту. 

Алгоритм реалізації проекту за публічно-приватним партнерством. Головні 

етапи з підготовки та реалізації проекту за ППП. Схема реалізації проекту на 

засадах ППП. Висновок про результати ефективності проекту за ППП. 

Світовий досвід функціонування публічно-приватного партнерства. 

Історичні етапи розвитку ППП. Інституційне забезпечення реалізації проектів з 

ППП у країнах ЄС. Головні особливості здійснення ППП у зарубіжних країнах. 

 

Змістовий модуль 2.  

Особливості проектування за публічно-приватним партнерством 

 

ТЕМА 5. ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ І ВІДБОРУ ПРОЕКТІВ ЗА ПУБЛІЧНО-

ПРИВАТНИМ ПАРТНЕРСТВОМ 

Концептуальні засади проекту за публічно-приватним партнерством. 

Ініціювання проекту за ППП. Оцінка проекту за ППП. Передінвестиційний 

етап. Інвестиційний меморандум. Інвестиційний етап. Експлуатаційний етап. 

Аналіз середовища реалізації проекту за публічно-приватним 

партнерством. Маркетинговий аналіз умов реалізації проекту за ППП. 

Технічний аналіз умов реалізації проекту за ППП. Інституційний аналіз умов 

реалізації проекту за ППП. 

Етапи життєвого циклу проекту. Розподіл функцій між учасниками 

(стейкхолдерами) по етапах життєвого циклу проекту ППП. Фінансова 

експертиза проекту. Головні проблеми та шляхи їх вирішення на етапах 

життєвого циклу проекту. 

 

ТЕМА 6. УМОВИ ДОГОВОРУ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА 

Функції консалтингу у договорах публічно-приватного партнерства. 

Основні етапи консалтингу. Завдання проект-менеджерів. Опис контрактів за 

ППП. 

Структурування контрактів за публічно-приватним партнерством. Головні 

компоненти договору за ППП та їхня характеристика. Предмет договору. 

Умови прецеденту. Співпраця публічних структур. Опис активів. Фінансова 

структура підприємства. Поділ ризиків. Винагорода приватного партнера. 

 

ТЕМА 7. РИЗИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ ЗА ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНИМ 

ПАРТНЕРСТВОМ 

Сутність і критерії класифікації ризиків учасників публічно-приватного 

партнерства. Ризики проекту за ППП для держави. Ризики проекту за ППП для 

приватного партнера. Види ризиків проекту за ППП. Головні принципи 



розподілу ризику проекту за ППП. Чинники виникнення ризику проекту за 

ППП. 

Основні інструменти управління ризиками публічно-приватного 

партнерства. Ідентифікація, оцінка, розподіл ризиків проекту за ППП. 

Зниження ризиків проекту за ППП. Моніторинг і аналіз ризиків проекту за 

ППП. 

Методи ідентифікації та оцінки ризиків публічно-приватного партнерства. 

План управління ризиками проекту за ППП. Побудова матриці ризиків. Засоби 

публічного партнера щодо зниження ризиків проекту за ППП. Засоби 

приватного партнера щодо зниження ризиків проекту за ППП. 

 

ТЕМА 8. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУ ЗА ПУБЛІЧНО-

ПРИВАТНИМ ПАРТНЕРСТВОМ 

Головні принципи проведення аналізу ефективності за публічно-

приватним партнерством. Інституційні основи аналізу ефективності проекту за 

ППП. Структурні елементи аналізу ефективності проекту за ППП. 

Алгоритм проведення аналізу ефективності проекту за публічно-

приватним партнерством. Інформація проекту за ППП, яка підлягає перевірці. 

Деталізація результатів соціально-економічних і екологічних результатів 

здійснення ППП. Обґрунтування підвищення ефективності проекту за ППП. 

Виявлення ризиків здійснення ППП. 

Процедура ухвалення рішень про ефективність проекту за публічно-

приватним партнерством. Висновок про доцільність/недоцільність здійснення 

ППП. Учасники погоджувального висновку. Вимоги до інформації, яка має 

міститися у висновку. Вибір способу регулювання. Завдання регуляторної 

комісії. 



4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістовних модулів і 

тем 

Кількість годин 

Денне форма Заочна форма 

Усьог

о 

у тому числі Усьог

о 

у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Основи публічно-приватного партнерства 

Тема 1. Теоретичні засади і 

головні принципи 

функціонування публічно-

приватного партнерства 

11 2 2   7 10 1    9 

Тема 2. Чинники розвитку 

публічно-приватного 

партнерства в економіці 

України 

11 2 2   7 11 1 1   9 

Тема 3. Моделі і форми 

публічно-приватного 

партнерства 

11 2 2   7 12 1 1   10 

Тема 4. Організаційно-

економічний механізм 

реалізації проектів за 

публічно-приватним 

партнерством 

12 2 2   8 12 1 1   10 

Разом за змістовим модулем 1 45 8 8   29 45 4 3   38 

Змістовий модуль 2 Особливості проектування за публічно-приватним партнерством 
Тема 5. Етапи формування і 

відбору проектів за публічно-

приватним партнерством 
11 2 2   7 11 1 1   9 

Тема 6. Умови договору 

публічно-приватного 

партнерства 
11 2 2   7 11 1 1   9 

Тема 7. Ризики реалізації 

проекту за публічно-приватним 

партнерством 
11 2 2   7 11,5 1 0,5   10 

Тема 8. Аналіз ефективності 

проекту за публічно-приватним 

партнерством 
12 2 2   8 11,5 1 0,5   10 

Разом за змістовим модулем 2 45 8 8   29 45 4 3   38 

Усього годин 90 16 16   58 90 8 6   76 

Модуль 2 

ІНДЗ   – –  –   – – –  

Усього годин 90 16 16   58 90 8 6   76 



5. Теми практичних занять 

№
 п

/п
 

Назва теми 
Кількість 

годин 

1. 

Тема 1. Теоретичні засади і головні принципи функціонування публічно-

приватного партнерства 

2 

Сутність та критерії класифікації публічно-приватного партнерства 

Головні передумови формування і розвитку публічно-приватного 

партнерства в національній економіці 

Основні принципи та особливості функціонування публічно-приватного 

партнерства 

2. 

Тема 2. Чинники розвитку публічно-приватного партнерства в економіці 

України 

2 

Основи державного регулювання проектів за публічно-приватним 

партнерством 

Публічно-приватне партнерство для цілей сталого розвитку 

Імплементація механізму публічно-приватного партнерства в економіку 

об’єднаних територіальних громад  

3. 

Тема 3. Моделі і форми публічно-приватного партнерства 

2 Основи вибору моделей публічно-приватного партнерства 

Форми публічно-приватного партнерства: за та проти 

4. 

Тема 4. Організаційно-економічний механізм реалізації проектів за 

публічно-приватним партнерством 

2 
Організація конкурсу з пошуку партнерів за публічно-приватним 

партнерством 

Алгоритм реалізації проекту за публічно-приватним партнерством 

Світовий досвід функціонування публічно-приватного партнерства 

5. 

Тема 5. Етапи формування і відбору проектів за публічно-приватним 

партнерством 

2 Концептуальні засади проекту за публічно-приватним партнерством 

Аналіз середовища реалізації проекту за публічно-приватним партнерством 

Етапи життєвого циклу проекту 

6. 

Тема 6. Умови договору публічно-приватного партнерства 

2 Функції консалтингу у договорах публічно-приватного партнерства 

Структурування контрактів за публічно-приватним партнерством 

7. 

Тема 7. Ризики реалізації проекту за публічно-приватним партнерством 

2 
Сутність і критерії класифікації ризиків учасників публічно-приватного 

партнерства 

Основні інструменти управління ризиками публічно-приватного партнерства 

Методи ідентифікації та оцінки ризиків публічно-приватного партнерства  

8. 

Тема 8. Аналіз ефективності проекту за публічно-приватним партнерством 

2 

Головні принципи проведення аналізу ефективності за публічно-приватним 

партнерством 

Алгоритм проведення аналізу ефективності проекту за публічно-приватним 

партнерством 

Процедура ухвалення рішень про ефективність проекту за публічно-

приватним партнерством 

 Разом 16 

 



6. Самостійна робота 

№
 п

/п
 

Назва теми 
Кількість 

годин 

1. 

Тема 1. Теоретичні засади і головні принципи функціонування публічно-

приватного партнерства 

7 
Сутність та критерії класифікації публічно-приватного партнерства 

Головні передумови формування і розвитку публічно-приватного 

партнерства в національній економіці 

Основні принципи та особливості функціонування публічно-приватного 

партнерства 

2. 

Тема 2. Чинники розвитку публічно-приватного партнерства в економіці 

України 

7 

Основи державного регулювання проектів за публічно-приватним 

партнерством 

Публічно-приватне партнерство для цілей сталого розвитку 

Імплементація механізму публічно-приватного партнерства в економіку 

об’єднаних територіальних громад  

3. 

Тема 3. Моделі і форми публічно-приватного партнерства 

7 Основи вибору моделей публічно-приватного партнерства 

Форми публічно-приватного партнерства: за та проти 

4. 

Тема 4. Організаційно-економічний механізм реалізації проектів за 

публічно-приватним партнерством 

8 
Організація конкурсу з пошуку партнерів за публічно-приватним 

партнерством 

Алгоритм реалізації проекту за публічно-приватним партнерством 

Світовий досвід функціонування публічно-приватного партнерства 

5. 

Тема 5. Етапи формування і відбору проектів за публічно-приватним 

партнерством 

7 Концептуальні засади проекту за публічно-приватним партнерством 

Аналіз середовища реалізації проекту за публічно-приватним партнерством 

Етапи життєвого циклу проекту 

6. 

Тема 6. Умови договору публічно-приватного партнерства 

7 Функції консалтингу у договорах публічно-приватного партнерства 

Структурування контрактів за публічно-приватним партнерством 

7. 

Тема 7. Ризики реалізації проекту за публічно-приватним партнерством 

7 

Сутність і критерії класифікації ризиків учасників публічно-приватного 

партнерства 

Основні інструменти управління ризиками публічно-приватного партнерства 

Методи ідентифікації та оцінки ризиків публічно-приватного партнерства 

8. 

Тема 8. Аналіз ефективності проекту за публічно-приватним партнерством 

8 

Головні принципи проведення аналізу ефективності за публічно-приватним 

партнерством 

Алгоритм проведення аналізу ефективності проекту за публічно-приватним 

партнерством 

Процедура ухвалення рішень про ефективність проекту за публічно-

приватним партнерством 

 Разом 58 

 

 

 

 
 



7. Індивідуальні завдання 

Індивідуальне завдання має на меті поглиблення, узагальнення та 

закріплення знань, які студенти отримують під час лекцій і на практичних 

заняттях. Воно виконується у вигляді реферату. Вибір завдання здійснюється 

кожним студентом індивідуально (тематика завдань додається).  

Під час виконання завдання студенту необхідно дотримуватися таких 

вимог щодо його оформлення: 

− завдання виконується комп’ютерним набором або пишеться від руки 

чітким, акуратним почерком на листках формату А4;  

− комп’ютерний набір здійснюється шрифтом Times New Roman, кегль 

14, інтервал – 1,5, нумерація сторінок ставиться у правому верхньому 

кутку. 

Поля : верхнє і нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве 1 см; 

− на титульній сторінці вказується: назва теми, спеціальність, прізвище та 

ініціали студента, номер групи, назва дисципліни (додаток А); 

− в кінці роботи наводиться перелік використаних джерел (додаток Б), 

ставиться дата виконання  

ТЕМАТИКА ЗАВДАНЬ 

1. Економічні передумови формування та розвитку інституту публічно-

приватного партнерства в національній економіці. 

2. Інноваційні механізми функціонування публічно-приватного партнерства в 

системі державного програмування економічного розвитку. 

3. Публічно-приватне партнерство як форма взаємодії влади та бізнесу в 

сучасній моделі відкритого врядування. 

4. Інститут публічно-приватного партнерства в системі поліпшення 

функціонування соціальної інфраструктури та сфери публічних послуг. 

5. Організаційно-економічне забезпечення публічно-приватного партнерства 

на федеральному рівні у США. 

6. Організаційно-економічне забезпечення публічно-приватного партнерства 

у країнах ЄС. 

7. Форми та механізми реалізації публічно-приватного партнерства у 

Великобританії. 

8. Функціонування та розвиток публічно-приватного партнерства у країнах 

Центральної і Східної Європи. 

9. Соціально-економічні механізми реалізації проектів за публічно-

приватним партнерством у галузі оброблення відходів: український та 

зарубіжний досвід. 

10. Соціально-економічні механізми реалізації проектів за публічно-

приватним партнерством у галузі водопостачання: український та 

зарубіжний досвід. 

11. Соціально-економічні механізми реалізації проектів за публічно-

приватним партнерством у галузі будівництва та експлуатації транспортної 

інфраструктури: український та зарубіжний досвід. 



12. Соціально-економічні механізми реалізації проектів за публічно-

приватним партнерством у галузі електроенергетики: український та 

зарубіжний досвід. 

13. Соціально-економічні механізми реалізації проектів за публічно-

приватним партнерством у галузі видобування корисних копалин: 

український та зарубіжний досвід. 

14. Аналітична оцінка інституційної спроможності органів публічної влади і 

приватного сектору до впровадження інстументарію публічно-приватного 

партнерства в економіці України. 

15. Інвестиційний клімат в Україні та його вплив на реалізацію проектів 

публічно-приватного партнерства. 

16. Публічно-приватне партнерство як особлива форма співпраці держави, 

територіальної громади з приватним бізнесом: українській та зарубіжний 

досвід. 

17. Консеційна модель приватно-публічного партнерства та її використання в 

економіці України. 

18. Особливості інвестування в проекти за публічно-приватним партнерством 

в національній економіці. 

19. Розвиток інституту публічно-приватного партнерства в умовах 

цифровізації національної економіки 

20. Становлення інституту публічно-приватного партнерства в умовах 

реформи децентралізації в економіці України. 

 

8. Методи навчання 

Для визначення рівня підготовленості студента до виконання конкретної 

роботи (засвоєння навчального матеріалу) використовують такі методи 

навчання:  

− лекція; 

− проведення практичних занять; 

− самостійна робота з підручником і додатковими джерелами; 

− виконання індивідуального навчально-дослідного завдання. 

 

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНІ НА ЗАЛІК 

1. Сутність публічно-приватного партнерства 

2. Критерії класифікації публічно-приватного партнерства 

3. Головні передумови формування і розвитку публічно-приватного 

партнерства в національній економіці 

4. Основні принципи функціонування публічно-приватного партнерства 

5. Особливості функціонування публічно-приватного партнерства 

6. Основи державного регулювання проектів за публічно-приватним 

партнерством 



7. Публічно-приватне партнерство для цілей сталого розвитку 

8. Імплементація механізму публічно-приватного партнерства в економіку 

об’єднаних територіальних громад 

9. Види моделей публічно-приватного партнерства 

10. Головні підходи до вибору моделей публічно-приватного партнерства 

11. Форми публічно-приватного партнерства: за та проти 

12. Організація конкурсу з пошуку партнерів за публічно-приватним 

партнерством 

13. Алгоритм реалізації проекту за публічно-приватним партнерством 

14. Світовий досвід функціонування публічно-приватного партнерства 

15. Концептуальні засади проекту за публічно-приватним партнерством 

16. Аналіз середовища реалізації проекту за публічно-приватним 

партнерством 

17. Етапи життєвого циклу проекту 

18. Функції консалтингу у договорах публічно-приватного партнерства 

19. Структурування контрактів за публічно-приватним партнерством 

20. Сутність ризиків учасників публічно-приватного партнерства 

21. Критерії класифікації ризиків учасників публічно-приватного партнерства 

22. Основні інструменти управління ризиками публічно-приватного 

партнерства 

23. Методи ідентифікації та оцінки ризиків публічно-приватного партнерства 

24. Головні принципи проведення аналізу ефективності за публічно-

приватним партнерством 

25. Алгоритм проведення аналізу ефективності проекту за публічно-

приватним партнерством 

26. Процедура ухвалення рішень про ефективність проекту за публічно-

приватним партнерством 

9. Методи контролю 

Для визначення рівня підготовленості студента до виконання конкретної 

роботи (засвоєння навчального матеріалу) використовують такі методи 

контролю:  

− поточний контроль (усне та письмове опитування, проведення 

контрольних замірів знань, тестування); 

− підсумковий контроль (залік). 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Поточне тестування та самостійна робота 

Сума  Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

12 12 13 13 12 12 13 13 100 

 



Оцінювання знань студентів здійснюється на підставі результатів 

поточного та підсумкового контролю за 100-бальною шкалою. Залікова оцінка з 

дисципліни “Публічно-приватне партнерство” складається із суми балів за 

поточний і підсумковий контроль та виставляється за такою шкалою (табл. 1). 

Таблиця 1 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Оцінка 

ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

А 90–100 

зараховано 

В 81–89 

С 71–80 

D 61–70 

E 51–60 

FX 21–50 не зараховано з можливістю повторного складання 

F 0–20 
не зараховано з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 

11. Методичне забезпечення дисципліни 

Методичне забезпечення дисципліни складається з: 
− інтерактивного комплексу навчально-методичного забезпечення 

дисципліни; 
− конспекту лекцій на паперовому та електронному носіях; 
− навчальних завдань для практичних занять на паперовому та електронному 

носіях; 
− тестових завдань на паперовому та електронному носіях; 
− друкованого роздаткового матеріалу. 

12. Рекомендована література 

Основна 

1. Новаченко Т. В., Піроженко Н.В. Державне та приватне партнерство: 

український та міжнародний досвід: навч.-метод. матеріали. К.: НАДУ, 2013. 

48 с. 

2. Уайт Е.P., Дезілец Б., Маслюківська О., Шевчук Ю. Посібник з публічно-

приватних партнерств / підготовлено за підтримки американського народу, 

наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), в рамках 

проекту «Навчальна програма Публічно-приватних партнерств», що 

реалізується в Україні компанією SEGURA / IP3 Partners LLC (2008-2009 

pp.). К., 2008. 80 с. 

3. Запатріна І. Державно-приватне партнерство як механізм підвищення 

енергоефективності будівель бюджетних установ і організацій комунальної 

форми власності. К., 2019. 145 с. 

4. Шилепницький П.І. Державно-приватне партнерство: теорія і практика. 

Чернівці, 2011. 454 с. 

 

Допоміжна 

1. Про схвалення Концепції розвитку державно-приватного партнерства в 

Україні на 2013-2018 роки: розпорядження Кабінету Міністрів України від 



14.08.2013 № 739-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/739-2013-

%D1%80#Text. 

2. Про затвердження Методики виявлення ризиків здійснення державно-

приватного партнерства, їх оцінки та визначення форми управління ними: 

постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 232. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232-2011-%D0%BF#Text. 

3. Про державно-приватне партнерство: Закон України від 01.07.2010 № 2404-

VI URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17#Text. 

4. Державно-приватне партнерство: навчальний посібник. К.: Навчально-

методичний центр «Консорціум з удосконалення менеджмент освіти в 

Україні», 2016. 404 с. URL: https://issuu.com/ceume/docs/ppp2016_web1. 

13. Інформаційні ресурси 

1. Бібліотеки: 

− економічний факультет Львівського національного університету імені 

Івана Франка (Львів, проспект Свободи, 18); 

− Львівський національний університет імені Івана Франка (Львів, вул. 

М. Драгоманова, 5); 

− Львівська обласна бібліотека (м. Львів, пр. Т. Шевченка, 13);  

− Львівська обласна наукова бібліотека ім. В.Стефаника НАН України 

(м. Львів, вул. В. Стефаника, 2) 

2. Джерела Інтернет: 

− www.zakon.rada.gov.ua – сайт Верховної Ради України;  

− www.me.gov.ua – cайт Міністерства розвитку економки, торгівлі та 

сільського господарства України;  

− www.appp.com.ua/knigi/ – сайт Академії публічно-приватного партнерства; 

− www.ukrppp.com/.. – сайт Українського центру сприяння розвитку 

публічно-приватного партнерства;  

− www.niss.gov.ua – сайт Національного інституту стратегічних досліджень 

при Президентові України. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232-2011-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17#Text
http://www.me.gov.ua/
http://www.appp.com.ua/knigi/
http://www.ukrppp.com/
http://www.niss.gov.ua/


ДОДАТОК А 
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ДОДАТОК Б 
Правила цитування та посилання на використані джерела 

 

Під час написання реферату студент повинен робити посилання на джерела, інформацію чи результати аналізу з яких використано у 
власному дослідженні. Для обґрунтування окремих положень і висновків рефераті можуть використовуватись цитати з літературних 

джерел чи витяги з нормативних документів. Поряд із цитуванням думок з аналізованої праці допускається виклад чужих міркувань 

власними словами. У цьому разі недослівний переказ думок не береться в лапки, але це не позбавляє обов'язку зробити посилання на 
відповідне джерело. Посилання може бути зроблене в детальній чи короткій формі. Детальне посилання на першоджерело робиться під 

рискою внизу сторінки, на якій завершується цитата чи виклад чужих думок. При цьому обов'язковим є вказування прізвищ та ініціалів 

авторів, назви роботи, видавництва, місця і року видання, конкретних сторінок тощо.  
Наприклад, студент наводить у роботі цитату з праці відомого українського економіста наступного змісту: 

„Паперовими грішми, докладно кажучи, можна назвати тільки такі паперові грошові знаки, які виконують усе, що повинні 

виконувати гроші, - якими вимірюються ціни і яких вживають для купівлі та виплати боргів”.1 
Для оформлення детального посилання йому слід внизу сторінки під рискою подати наступну інформацію: 

1Туган-Барановський М.І. Політична економія: Курс популярний. К.: Наукова думка 1994. С. 1 25. 

Такого типу посилання нумерують послідовно в межах однієї сторінки. 
 

Коротке посилання робиться одразу після завершення цитати чи викладу думки інших авторів шляхом вказування у квадратних 

дужках порядкового номера цитованої праці у списку використаних джерел та, при потребі, конкретних сторінок, які містять цитовану 
тезу. 

В аналізованому вище випадку це мало б наступний вигляд в тексті роботи: 

„Паперовими грішми, докладно кажучи, можна назвати тільки такі паперові грошові знаки, які виконують усе, що повинні 
виконувати гроші, - якими виміряються ціни, і яких вживають для купівлі та виплати боргів” [15, с. 125]. 

У списку використаних джерел цитована праця оформлена наступним чином: 

15. Туган-Барановський М.І. Політична економія: Курс популярний. К.: Наукова думка, 1994. 264с. 
 

Посилання на ілюстрації, формули і таблиці здійснюється в тексті роботи з допомогою їхніх порядкових номерів (наприклад, „у 

формулі (1.8)”) та скорочень типу: „рис. 2.5”, „табл. 1.4”, „див. табл. 1.5”. 
Список використаних джерел розпочинають з нової сторінки, а самі джерела нумерують арабськими цифрами і розташовують в 

такій послідовності: 

1) Закони України; 
2) Постанови Верховної Ради та Уряду України, Укази Президента; 

3) міжнародні нормативно-правові документи; 

4) нормативні документи (положення, правила, інструкції) із вказуванням того, коли й ким затверджені; 
5) книги, статті та інші видання кириличною абеткою в алфавітному порядку; 

6) книги, статті та інші видання латинською абеткою в алфавітному порядку. 

Відомості про джерела, включені до списку, слід оформляти згідно із вимогами державного стандарту. 
За наявності редактора монографії його ініціали та прізвище наводяться одразу ж після прізвища четвертого автора після похилої 

риски і слів „За ред.” 

Назва видавництва може не наводитися. Якщо томи мають окремі, відмінні від назви книги заголовки, вони вказуються після 

номера тому і відділяються двокрапкою. 

Якщо в енциклопедії виділено автора конкретної статті, вказуються його прізвище й ініціали. Для багатотомних енциклопедій 

вказується номер тому. 
Оскільки єдиний стандарт оформлення ресурсів мережі Intеrnet - відсутній, їх запис у списку використаних джерел може бути 

деталізований відповідно до потреб роботи. 

 

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку використаних джерел 

Характеристика джерела Приклад оформлення 

Монографії (один, два або три 

автори) 

Гринів Л. Екологічно збалансована економіка: проблеми теорії. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. 

Івана Франка, 2001.  

Монографії (чотири автори) Гринів Л.С., Кічурчак М.В. Національна економіка. Львів: „Магнолія 2006”, 2008. 464 с. 

Монографії (п'ять і більше 
авторів) 

Джерела інвестицій та їх економічне регулювання / Герасимчук М., Галиця І., Задорожна О. та ін. К.: 
Інститут економіки НАН України, 1999. 158 с. 

Колектив авторів 
Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / За ред. акад. НАН України В. М. 

Гейця. К.: Ін-т економ. прогноз, Фенікс, 2003. 1008 с. 

Перекладні видання 
Економічна теорія: макро- і мікроекономіка: Навчальний посібник / За ред. З.Ватаманюка та 

С.Панчишина. К.: Альтернативи, 2001. 608 с. 

Багатотомні видання Іван Франко: Зібрання творів. Том 45. К.: „Наукова думка”, 1986. 570 с. 

Книги і частини 

Гаврилюк О. В. Південна Корея // Панченко Є.Г., Гаврилюк О.В., Арагау Б.С. Малий бізнес у США, 

Канаді та країнах Західної Європи. К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН 

України, 1993. С.44-50. 

Збірника наукових праць 

Злупко С. М. Інноваційно-інвестиційна стратегія регіону в системі загальнонаціональних пріоритетів // 
Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональна науково-технічна політика: 

інноваційний розвиток та інформаційний простір: Зб. наук. пр.  Вип. XVI / НАН України. ІРД. Львів, 

2000. С. 16-22. 

Журналу 
Веклич О. О. Формування економічного механізму сталого розвитку України. Вісник Національної 

академії наук України. 2000. № 2.  С. 11-14. 

Енциклопедії Альпарі // Банківська енциклопедія / За ред. А.М. Мороза.- К.: Слід, 1993. С. 15. 

Тез доповідей 

Назаркевич І. Б. Регіональна інноваційна система - необхідність сучасного розвитку економіки . 

Економічна система України: минуле, сучасне, майбутнє. Матеріали міжнародної науково-
практичної конференції 21-22 жовтня 2005 р. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2005. С.244-245. 

Автореферати дисертацій 
Крупка І. М. Макроекономічний аналіз інвестування у трансформаційній економіці України: Автореф. 

дис. к-та екон. наук: 08.04.01 / Львівський національний ун-т. ім. І.Франка. Львів, 2004. 20 с. 

Ресурси мережі Internet 
Фінансування науково-технічної діяльності в країнах ОЕСР (2005 р.). Режим доступу: http:// 
www.weforum.org. 
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