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Завдання семінару 

Презентувати посібник та 
інструменти ДПП 

(методологія аналізу 
витрат та вигід, основні 

принципи співвідношення 
ціни та якості, а також 

основи оцінки фіскальних 
ризиків)

1

Отримати зворотній 
зв’язок щодо 
посібнику та 

інструментів ДПП та 
обговорити їх 

застосування та 
подальше 

розповсюдження

2

Обговорити основи 
для прийняття рішень 

у процесі відбору 
проєктів ДПП та їх 
пріоритезації при 

визначенні та 
просуванні програми 

ДПП

3
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День 1

❑ Вступ 

❑ Обговорення процесу від розробки концептуальної записки 
до висновку щодо аналізу ефективності, роль профільних 
міністерств, Мінекономіки та Мінфіну. Основа для прийняття 
рішень 

❑ Оцінка та управління незапрошеними пропозиціями 

День 2

❑ Обговорення процесу 
закупівель ДПП, 
ключових завдань та 
основ для прийняття 
рішень під час закупівель 
проєктів 

❑ Обговорення процесу 
управління договорами

День 3

❑ Обговорення оцінки ризиків, 
в тому числі фіскальних 
ризиків

❑ Аналіз витрат і вигід

❑ Оцінка співвідношення ціни 
та якості - представлення 
основ та інструменту для 
структурування ДПП

Структура 
семінару



Confidential

Розробка 
концептуальної

записки

Оцінка техніко-
економічного 
обґрунтування

Підготовка конкурсу
та  закупівля

Управління
договором

Посібник Етап 1 
Складання та оцінка 

концептуальної записки

Основи оцінки фіскальних 
ризиків ДПП 

Оцінка придатності до ДПП + 
Якісне співвідношення ціни 
та якості

Посібник Етап 2 Оцінка 
техніко-економічного 

обґрунтування та аналіз 
ефективності  

Посібник Етап 3 
Підготовка конкурсу

та  закупівля 

Посібник Етап 4 
Управління

договором 

Економічна оцінка (Cost-Benefit 
Analysis) 

Кількісна оцінка співвідношення 
ціни та якості (Інструмент 
структурування ДПП)

Посібники

Інструменти

❑ Практична основа для розробки якісної та сталої програми ДПП та рекомендованої основи для прийняття рішень
❑ Узгоджуються із законодавством про ДПП та концесії та доповнюють його 
❑ Методичне керівництво для  всіх зацікавлених сторін у процесі відбору, підготовки, структурування проєктів 

ДПП, їх закупівлі  та управління договором

Посібник  та інструменти з питань ДПП

Кількісна оцінка ризиків
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Посібник з питань ДПП
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❑ Чотири основні документи, що відповідають чотирьом етапам циклу ДПП

❑ Кожен етап складається з ключових незалежних (непослідовних) завдань / видів
діяльності та рекомендованої основи для прийняття рішень

❑ Для кожного етапу надані шаблони та/або чек-ліст (де це доречно та
застосовується), такі як аналіз витрат і вигід (CBA), основи оцінки співвідношення
ціни та якості

❑ Практичне та методологічне тлумачення Закону про ДПП та Закону про концесії з
одночасною пропозицією напрацювань міжнародної передової практики

❑ Застосовується до проєктів з різними механізмами оплати (державні платежі, плата
користувачів, а також обидва види), різного розміру, до національних та місцевих
проєктів

Структура Посібника
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День 1: питання для обговорення

❑ Процес ДПП від 
розробки 
концептуальної 
записки до підготовки 
висновку за 
результатами аналізу 
ефективності: роль 
профільних 
міністерств, 
Мінекономіки та 
Мінфіну 

❑ Оцінка та управління
незапрошеними
пропозиціями
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Вступ до Посібника з питань ДПП
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Визначення ДПП та концесій 

Спільні риси:
Метод закупівель, що використовується для покращення
надання суспільно значущих послуг в інфраструктурі шляхом
залучення приватного сектору на принципах публічності,
прозорості, пропорційності, справедливості та недискримінації
Процес:
Має той самий процес ініціації та підготовки
Характеристики:
I. Створення та / або будівництво (нове будівництво,

реконструкція, реставрація, капітальний ремонт та технічне
переоснащення) об’єкта державно-приватного партнерства та /
або управління (використання, експлуатація, обслуговування)
таким об’єктом;
II. Довготривалість договірного партнерства (від 5 до 50 років);
III. Передача частини ризиків приватному партнеру в процесі
ДПП;
IV. Приватні інвестиції в об'єкт ДПП

Відмінності: 
Розподіл ризиків - у концесії державний
партнер (концесієдавець) передає приватному
партнеру (концесіонеру) більшість операційних
ризиків, включаючи ризик попиту та / або ризик
пропозиції

Концесієдавець – орган державної влади або
ОМС, ДП або КП, НАН України або галузеві
академії, господарські товариства, 100 відсотків
акцій яких належать державі (ОМС) або іншому
господарському товариству (лише за рішенням
КМУ або ОМС).

Механізм оплати - інвестиції окупаються за
рахунок плати користувачів в концесіях, тоді як у
ДПП - за рахунок плати з боку державного
партнера (за експлуатаційну готовність тощо)

Метод закупівлі –для ДПП лише відкритий
конкурс, тоді як концесія має 3 варіанти (відкритий
конкурс, конкурентний діалог та прямі переговори)
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Процес ДПП в Україні (проєкти ініційовані державою)

1 2 3 4

Розробка та 
оцінка 

концептуальної 
записки

Техніко-економічне 
обґрунтування та 

аналіз ефективності 
здійснення ДПП

Підготовка 
конкурсу та 
закупівля 

Управління 
договором 

1 2 3 4

Посібник, Етап 3 Посібник, Етап 4Посібник, Етап 1
Посібник, Етап 2

Додаток до Посібника
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Зацікавлені сторони в процесі ДПП

Сторони

Ініціювання Аналіз ефективності

Рішення про 

ДПП
Тендер

Переговори 

та 

підписання 

договору

Моніторинг
КЗ ТЕО Висновок Погодження

Мінекономіки

Мінфін

Профільні 

міністерства
Кабмін

Академії

Держпідприємства

Приватний бізнес

Сторони

Ініціювання Аналіз ефективності

Рішення 

про ДПП
Тендер

Переговори 

та 

підписання 

договору

Моніторинг
КЗ ТЕО Висновок Погоджен

ня

Мінекономіки

Мінфін

Виконавчі 

органи ОМС

Міські ради
Комунальні 

підприємства

Приватний 

бізнес

Державна власність

Комунальна власність
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Розробка та оцінка 
концептуальної 

записки (КЗ)

Техніко-
економічне 

обґрунтування 
(ТЕО) та аналіз 
ефективності 

Підготовка 
конкурсу та 
закупівля  

Управління 
договором 

1

2

3

4

Ініціатор КЗ: галузеве  міністерство (ГМ), ДП, національні та інші академії, виконавчий орган 
місцевого самоврядування, комунальне підприємство
Оцінка КЗ: Mінфін, Мінеконом, ГМ, місцева рада

Підготовка ТЕО: ГМ, ДП, національні та інші академії, ініціатор з приватного сектору, виконавчий 
орган місцевого самоврядування, комунальне підприємство
Аналіз ефективності: Мінеконом, ГМ, виконавчий орган місцевого самоврядування
Висновок щодо ТЕО: Мінеконом, ГМ, виконавчий орган місцевого самоврядування
Координація / перевірка / позиція стосовно висновку: Мінфін, Мінеконом, інші ГМ
Рішення про здійснення ДПП: КМУ, галузеві міністерства, міські ради 

Формування конкурсної комісії: державний партнер, Мінеконом, Мінфін
Вибір приватного партнера: конкурсна комісія 
Схвалення відбору: КМУ, галузеві міністерства, міські ради 
Комерційне закриття: державний партнер (концесієдавець)

Виконання договору: приватний партнер 
Управління договором та його виконанням: приватний партнер 
Моніторинг виконання договорів: Мінеконом
Огляд та аналіз звітів: Мінеконом, Мінфін

Роль різних зацікавлених сторін у процесі ДПП 
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Посібник з питань ДПП
Етап 1 
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Огляд Етапу 1

• Забезпечити, щоб з альтернативних  рішень для 
вирішення конкретної проблеми, було обрано найкраще

• Забезпечити, щоб проєкт був адекватно визначений для 
того, щоб дозволити Органу оцінки позитивно його 
оцінити та перейти до Етапу 2 «Техніко-економічне 
обґрунтування»

Завдання

• Перелік стратегічно важливих, придатних для ДПП, 
попередньо фінансово життєздатних та доступних 
проєктів, запропонованих для подальшої оцінки у техніко-
економічному обґрунтуванні

• Оптимальне використання коштів для підготовки проєктів

Вихідні данні 

• Динамічний та стійкий портфель, що складається з 
якісних та фінансово життєздатних проєктів

• Оптимізація коштів на підготовку разом з мінімізацією 
ризику інвестування ресурсів у розробку детальних 
техніко-економічних обґрунтувань проєктів без 
обґрунтованої впевненості, що вони гідні інвестування та 
гідні пріоритезації

Результат

• Оцінка потреб та економічна обґрунтованість вже 
підтверджена в рамках планування державних інвестицій 
до того, як розглядається метод ДПП

Припущення
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Визначення 
проблеми та 
варіантів її 
вирішення

Попередній відбір 
проєктів із 

орієнтовним  
потенціалом ДПП

Попередній 
технічний план та 

обсяг проєкту

Попереднє 
економічне 

обґрунтування

Оцінка майданчику 
для впровадження 

проєкту

Початковий 
юридичний аналіз

Попередня оцінка 
екологічного та 

соціального впливу

Попередній аналіз 
ризиків

Попередній 
фінансовий аналіз

Визначення 
зацікавлених сторін 

та планування 
консультацій

Попереднє 
визначення сфери 
охоплення проєкту 

ДПП

Аналіз проєктів ДПП 
методом скринінгу

Складання плану 
управління проєктом 

та концептуальної 
записки

Оцінка 
концептуальної 
записки проєкту 

щодо її готовності до 
переходу до Етапу 2

Завдання на Етапі 1 

19

Динамічний та стійкий 
портфель, що 
складається з якісних та 
фінансово життєздатних 
проєктів

Пріоритезація 
попередньо 
відібраних 
проєктів
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1. Визначення проблеми та варіантів її 
розв'язання => визначити проєкт 

❑Зрозумійте проблему

❑Визначте потребу

❑Сформулюйте різні варіанти вирішення проблеми

❑Оцініть кожен варіант
• Визначте мінімальні критерії

• Зберіть інформацію

• Застосуйте метод оцінки (аналіз економічної ефективності,
багатокритеріальний аналіз)

❑ Виберіть логічний, відповідний та здійсненний варіант проєкту
• Опишіть аргументацію
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2. Попередня оцінка потенціалу ДПП 

❑ Мета - підтвердити орієнтовну придатність та доцільність 
проєктів для реалізації як ДПП, та виключити неприйнятні 
проєкти

❑ Обґрунтування - наявність потужного портфелю є ключовим 
фактором формування приватних інвестиційних потоків; 
оптимізація зусиль та ресурсів для підготовки проєктів

❑ Сфера дії: 

1) Попередня оцінка - створіть повний перелік проєктних 
пропозицій на підставі даних планування державних інвестицій, 
які демонструють характеристики придатності для ДПП та будуть 
розглядатися на Етапі 1; 

2) Тест на придатність як ДПП - створіть короткий список, 
використовуючи якісні запитання ТАК / НІ; 

3) Проєкти, що проходять тест, слідують процедурою для ДПП / 
концесій, в той час як проєкти, які не проходять, слід розглянути 
для традиційних закупівель

❑ Результат: 
• Придатні проєкти ДПП - відповідають усім критеріям 

• Потрібні вдосконалення - відповідають деяким критеріям 

• Непридатні для реалізації  як ДПП проєкти => інші форми закупівель 

Теми попередньої оцінки
1. Достатність інформації
2. Кошти, доступні для розробки концептуальної 

записки та найму зовнішніх радників/ 
консультантів

3. Відповідність цілей проєкту цілям сталого 
розвитку України до 2030 року

4. Спрямованість проєкту на задоволення 
довгострокової, передбачуваної та стабільної 
потреби в суспільно значущих  послугах  

5. Мотивація використовувати ДПП як метод 
закупівлі 

6. Будь-які очевидні правові перешкоди для 
використання ДПП як методу закупівлі 

7. Вигоди або синергія, які можна отримати від 
продовження існуючого управління діяльністю 
силами органу публічної влади

8. Підтримка з боку зацікавлених сторін щодо 
використання ДПП

9. Доступ органу публічної влади до відповідних 
навичок, досвіду і знань для підготовки, 
укладання договору та управління проєктами 
ДПП
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3. Попередня оцінка технічних параметрів 

❑ Мета - виходячи з попереднього досвіду, галузевих стандартів / контрольних показників і зразків
передової міжнародної практики, розробити високорівневий опис послуги, що надаватиметься, та план
дій для проєктів, що потрапили до повного списку, сформованого в результаті попереднього відбору

❑ Обґрунтування – надати інформацію для подальшої оцінки проєкту (оцінка витрат проєкту, попередній
механізм оплати, профіль ризиків, тривалість договору)

❑ Сфера дії:
• Опишіть обсяг проєкту та технічний план: галузь, розміри, технічні параметри, фізичні умови, продукти,

очікувані результати
• Обсяг проєкту повинен бути описаний з точки зору саме проєкту, без будь-якого згадування про

пріоритетний метод закупівлі

• Зосередьтеся на результатах, а не на вхідних даних

• Переконайтеся, що структура вже наявна і вона задовольняє потреби, на які спрямований проєкт
• Визначте можливі технічні ризики

❑ Результат:
• Попереднє розуміння ключових компонентів проєкту

• Технічний план проєкту з обсягом та ключовими продуктами, а також очікуваними результатами

• Початкове визначення основних технічних ризиків
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4. Попереднє економічне обґрунтування 

23

❑ Мета – підтвердити, що проєкт, що
розглядається, матиме позитивний чистий
соціально-економічний вплив на економіку в
стійкій формі

❑ Обґрунтування - економічне обґрунтування
використання державних грошей на
реалізацію проєкту незалежно від методу
закупівель, оскільки всі державні інвестиційні
проєкти повинні бути економічно вигідними

❑ Сфера дії - порівняйте потенційні соціальні
вигоди від реалізації проєкту з потенційними
суспільними витратами на основі сценаріїв
проєкту "з" та "без"

❑ Результат - підтверджене економічне
обґрунтування

Економічна життєздатність не є синонімом 
фінансової життєздатності. 

Проєкт може мати значні економічні вигоди, але 
може бути фінансово нежиттєздатним => 

необхідна державна підтримка 

Економічні витрати - це вартість проєкту на 
суспільному рівні, включаючи нефінансові 

витрати, такі як зовнішні ефекти (позитивні, коли 
вони забезпечують вигоду, і негативні, коли вони 

забезпечують витрати)  

Проєкт є економічно виправданим, коли його 
соціальні вигоди перевищують соціальні витрати 

Якщо кількісна оцінка неможлива, їх можна 
здійснювати якісно 
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5. Оцінка майданчику для впровадження проєкту 

❑ Мета - визначити місце розташування, територіальний обсяг, розмір, право
власності та право доступу до майданчику для впровадження проєкту

❑ Обґрунтування - запобігти можливим проблемам / затримкам і
перевищенням витрат, пов’язаними із доступом до майданчику для
впровадження проєкту

❑ Сфера дії:
• Визначте, чи потрібен фізичний майданчик, і якщо так, то
• Визначте, чи є бажана земельна ділянка та право власності на неї
• Визначте кроки, необхідні для отримання ділянки у розпорядження
• Оцініть її стан і чи вплине він на реалізацію проєкту
• Поясніть, чи учасник конкурсу буде обирати земельну ділянку
• Позначте потенційні ризики у реєстрі ризиків

❑ Результат - опис місця розташування та перелік ризиків, пов’язаних із
придбанням / правом власності на майданчик для впровадження проєкту
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6. Початковий юридичний аналіз 

❑ Мета - виявити можливі правові та адміністративні бар'єри для реалізації проєкту як ДПП 
та мінімізувати ризик затримок в процесі підготовки 

❑ Обґрунтування – спланувати правову перевірку, яка буде детально розроблена на Етапі 2

❑ Сфера дії: 
• розгляньте відповідне законодавство (загальне та / або галузеве), що стосується проєкту ДПП, 

включаючи перелік відповідних галузей та підгалузей, режим тарифів, використання землі / 
ділянки, володіння активами та економічні права на експлуатацію об’єкту, фінансове та 
фіскальне управління, повноваження на укладання довгострокових угод щодо суспільно 
значущих послуг тощо. 

• розгляньте відповідні галузеві нормативні акти, які впливатимуть на подальший розвиток 
договору та бізнес-модель (наприклад, будівельні норми / стандарти, стандарти безпеки на 
транспорті, конкретні галузеві правила праці, конкретні податкові норми або податкові питання)

❑ Результат:
• Визначення можливості реалізації проєкту за законодавством про ДПП

• Визначення будь-яких проблем або труднощів у процесі 
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7. Попередня екологічна та соціальна оцінка 

❑ Мета - попередньо підтвердити вплив проєкту на довкілля та 
соціальний розвиток 

❑ Обґрунтування – є дуже корисною для загальної оцінки 
проєкту та готує підґрунтя для подальшої належної перевірки

❑ Сфера дії: 
o Визначте відповідність проєкту національним екологічним 

стандартам та стандартам планування 

o Визначте, чи очікується істотний соціальний чи екологічний вплив 
та як його можна пом'якшити 

o Визначте, які погодження є необхідними та які зацікавлені сторони 
мають бути залучені, а також необхідну подальшу роботу 

❑ Результат:
o Ризики, пов'язані з екологічним та соціальним впливом проєкту 

o План подальшої перевірки

Приклади питань для 
первинної оцінки 
соціального впливу: гендер, 
групи меншин, безпека, 
регіональний розвиток та 
вплив на бідність, праця та 
умови праці, здоров’я та 
культурний стан громади

Приклади сфер для впливу 
на довкілля: повітря, вода, 
якість земель, природне 
різноманіття за межами 
безпосередньої зони проєкту
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8. Попередня оцінка ризиків

❑ Мета - якісно визначити початкові ключові 
проєктні ризики та ймовірність їх виникнення й 
масштаби їх впливу 

❑ Обґрунтування - аналіз основних ризиків 
повинен бути включений до концептуальної 
записки 

❑ Сфера дії: 

• Визначте ризики 

• Попередньо розподіліть ризики, 
враховуючи принцип розподілу ризиків

• Якісно оцініть ймовірність та вплив 
ризику

• Пріоритезуйте ризики 

❑ Результат:

• Реєстр ризиків 

• Попередній розподіл ризиків

Ризик - це можливість втрати, небезпеки, шкоди чи 
збитку 

➢ Ризикова подія - це коли подія чи природний стан 
можуть характеризуватися функцією ймовірності

➢ Невизначеність - це коли ці події не можуть бути 
описані випадковим процесом або функція, яка їх 
генерує, невідома

Види ризиків: 
1. правові ризики;
2. ризики затримок з отриманням дозволів, ліцензій;
3. ризик при відведенні землі; 
4. проєктні та будівельні ризики;
5. ризики експлуатації та технічного обслуговування;
6. ризики попиту;
7. екологічні ризики;
8. ризики форс-мажорних обставин; 
9. фінансові та макроекономічні ризики;
10. збалансування фінансової рівноваги;
11. політичні та соціальні ризики 
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Приклад 
реєстру 
ризиків 

A B C D Е F G H

Ідентифікаційний 

номер та назва 

ризику за 

категоріями та 

підкатегоріями

Опис Опис того, як 

він впливає на 

проєкт 

Оцінка 

ймовірності 

виникнення 

ризику і 

метод оцінки

Оцінка впливу 

виникнення 

ризику і 

метод оцінки 

Сторона, 

відповідальна 

за управління 

ризиком

Запропонова

ні заходи 

щодо 

пом'якшення 

наслідків

Вплив на 

вартість та 

відповідальність 

за кожен захід

Приклад 
матриці 
ризиків 

Загальний рейтинг ризиків

Вплив →

↓ Ймовірність

Не має значення Низький Середній Високий Критичний

1 2 3 4 5

Майже напевно 3 Середній (3) Значний (6) Значний (9) Високий (12) Високий ((15)

Нейтральна 2 Низький (2) Середній (4) Значний (6) Значний (8) Високий (10)

Маловірогідна 1 Низький (2) Низький (2) Середній (3) Середній (4) Значний (5)
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9. Попередня фінансова оцінка 

❑ Мета - попередньо визначити, чи є проєкт 
доступним та фінансово життєздатним 

❑ Обґрунтування - підтримка вимоги щодо 
визначення механізму оплати та оцінки вартості 
концесії в пропозиції

❑ Сфера дії: 
• Початково оцініть фінансові витрати проєкту (капітальні 

вкладення, операційні витрати)

• Прийміть початкове рішення щодо доступності проєкту 
(традиційні закупівлі)

• Визначте, хто буде платити за роботи / послуги 

• Визначте потенціал генерації доходу 

• Вкажіть, чи є фінансовий розрив (якщо доходи покриватимуть 
/ не покриватимуть витрати) 

❑ Результат:
• Попереднє визначення фінансової життєздатності 

• Визначення механізму оплати
• Визначення джерел фінансування та забезпечення бюджетної 

доступності

Фінансові витрати = грошові потоки проєкту 

Можливість залучення фінансування = 
здатність проєкту залучати приватне, 
комерційне фінансування (у вигляді 

статутного капіталу, а також необхідної 
суми боргу)

Державна підтримка сприяє покращенню 
фінансової життєздатності проєкту. Однак 

це може призвести до додаткових 
зобов'язань та фіскальних наслідків

Фінансова життєздатність = очікувані 
доходи (надходження) за розумного 

сценарію є достатніми для покриття всіх 
очікуваних витрат (відтоків), таких як 

капітальні вкладення та операційні витрати
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10. Визначення зацікавлених сторін та стратегії їх 
залучення у проєкт 

30

❑ Мета - визначити попередній перелік користувачів 
інфраструктури чи послуги та інших зацікавлених сторін, які 
будуть залучені  в реалізацію проєкту або зазнають впливу 
від нього. 

❑ Обґрунтування – має вирішальне значення при плануванні та 
розробці проєктів, сприяє більш ефективному середовищу 
для реалізації проєкту та служить платформою для 
спілкування та залучення 

❑ Сфера дії:

• Визначте всіх зацікавлених сторін, які зазнають впливу 

• Визначте всіх сторін, які мають інтерес, але не зазнають 
впливу, у тому числі з боку виконавчої влади 

• Задокументуйте їхні занепокоєння, інформаційні потреби, 
канали зв'язку

• Визначте ключові авторитети для виявлення важливих 
точок входу у процесі залучення зацікавлених сторін 

❑ Результат - карта залучених зацікавлених сторін та стратегія 
залучення 

План комунікації повинен описувати: 
1. Роль та актуальність кожної 

зацікавленої сторони 
2. Їх вплив на проєкт
3. Як погляди або думки зацікавлених 

сторін будуть враховані в процесі
4. Ключові повідомлення команди 

проєкту для конкретної аудиторії

Потенційні зацікавлені сторони: 
1. Державний сектор (центральний, 

місцевий) 
2. Приватний сектор (підрядники, 

фінансисти)
3. Землевласники, які зазнають впливу
4. Місцеві жителі та підприємства 
5. ЗМІ
6. Академії 
7. Громадські організації
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11. Попереднє визначення сфери охоплення 
проєкту ДПП
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❑ Мета - підкреслити будь-які характеристики, які дозволять припустити, що 
запропонований проєкт придатний для реалізації як ДПП

❑ Обґрунтування - сфера охоплення ДПП - це роботи, які майбутній приватний 
партнер виконає для досягнення цілей проєкту. Сфера охоплення проєкту ДПП 
може відрізнятися від обсягу проєкту

❑ Сфера дії:
• Визначте попередню сферу охоплення ДПП на підставі найкращого судження та 

наявної інформації про проєкт

• Якщо можливо, включіть базове визначення запропонованого механізму платежів з 
урахуванням тієї міри, в якій певна форма доходу забезпечить узгодження інтересів 
приватної сторони та держави 

❑ Результат – початкова сфера охоплення ДПП 
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12. Якісний аналіз придатності проєкту для ДПП 

• Мета - перевірити придатність проєкту для ДПП та якісне 
співвідношення ціни та якості

• Обґрунтування – підтверджує, що проєкт гідний подальшої 
підготовки та виділення ресурсів

• Сфера дії

• Групування  

• Вихідні ключові показники діяльності (КРІ)

• Розмір задля виправдання трансакційних витрат і 
адекватності для ринку 

• Можливий «апетит» на ринку 

• Перевага

• Розподіл ризиків (стимули) 

• Технологія 

проєкт має попередні 
характеристики, властиві 

ДПП, і вважається придатним 
для реалізації ДПП

переглянути характеристики, 
яким проєкт не відповідав, та 

уточнити / змінити обсяг 
робіт

проєкт розглядається як 
непридатний для закупівлі у 

формі ДПП і не повинен 
продовжувати розглядатись  

у процесі для ДПП
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14. Критерії оцінки концептуальної записки щодо 
готовності до переходу до Етапу 2 

1. Повнота всієї мінімальної інформації 

2. Стратегічна оцінка (узгодження цілей проєкту з цілями та 
пріоритетами)

3. Економічна оцінка 

4. Фінансова оцінка (фінансово проєкт має сенс) 

5. Фіскальна оцінка (сукупний фіскальний ризик портфелю ДПП є нижче 
порогового значення, якщо включити до нього проєкт; сукупний 
фіскальний ризик / зобов’язання, надані державним партнером, є 
нижче порогового значення. Якщо пороговий рівень не визначений, 
тоді судження вимагає доказів доступності)

6. Проєкт може забезпечити співвідношення ціни та якості

7. Потенційна придатність до ДПП 

8. Адекватна інституційна спроможність

Орган оцінки оцінює 
концептуальну 
записку, щоб 
переконатись, що до 
Етапу 2 переходять 
лише життєздатні, 
доступні за ціною та 
придатні для ДПП 
проєкти, що 
підтверджується  
достатніми доказами
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15. Пріоритетність проєкту для оцінки 
(якщо затверджено більше однієї концептуальної записки проєкту для одного ініціатора)
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❑ Мета - пріоритезувати проєкти із затвердженими 
концептуальними записками для здійснення повного техніко-
економічного обґрунтування на Етапі 2 протягом наступних 2-3 
років і на які Ініціатор пропозиції ДПП витрачає кошти. Це не те 
саме, що пріоритетність для закупівлі.

❑ Обґрунтування - обмежені ресурси, потенціал державного 
партнера та його здатність підготувати та реалізувати проєкт ДПП 
разом із посиленим акцентом на розумному бюджетному 
управлінні

❑ Сфера - застосуйте низку якісних та кількісних наборів критеріїв 
(фінансові, економічні, соціальні та екологічні критерії, 
управлінський потенціал потенційного державного партнера та 
наявність фіскальних ресурсів, на які впливає використання ДПП)

• Багатокритеріальний аналіз забезпечує основу для 
порівняння та ранжування різних проєктів

Пріоритетність проєктів та 
пріоритетність проєктів ДПП 

Потрібно диференціювати 
Пріоритетність для оцінки 
≠ пріоритетність для 
інвестування
(високорівнева) оцінка 
для визначення 
пріоритетів ≠ попередня 
оцінка проєкту та проєкту 
ДПП
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Критерії Високий бал (10-8) Середній бал (7-4) Низький бал (3 = 0)

1. Узгодженість з планами / стратегією Проєкт узгоджений Проєкт дещо узгоджений Проєкт не узгоджений

2. Регіональний розвиток / інтеграція / 

внесок у ВВП

Великий вплив на регіональний розвиток та 

/ або високий потенціал зменшення бідності

Середній вплив на регіональний розвиток 

та/або середній потенціал зменшення 

бідності

Низький вплив на регіональний 

розвиток та / або низький потенціал 

зменшення бідності

3. Можливі наслідки для навколишнього 

середовища / вимушене переселення

Кілька питань: низький вплив на 

навколишнє середовище / невелика 

кількість людей, які зазнають впливу 

Деякі питання: Середній вплив / значна 

кількість людей, які зазнають впливу 

Багато питань: Сильний вплив / Багато 

людей, які зазнають впливу 

4. Інституційний управлінський потенціал  

щоб підготувати та реалізувати проєкти 

Публічна влада має необхідний потенціал 

або його можна легко отримати за 

допомогою зовнішніх радників

Публічна влада має певний потенціал і не 

зрозуміло, чи зовнішня підтримка може 

бути легко отримана 

Публічна влада не має потенціалу  та 

його не можна легко отримати за 

допомогою зовнішніх радників

5. Фінансова життєздатність Дуже життєздатний (IRR, внутрішня норма 

прибутку> 20%) та не потребує фіскальної 

підтримки 

Життєздатний (15% <IRR <20%) та не 

потрібує фіскальної підтримки 

Нежиттєздатний (IRR <14%) і потребує 

фіскальної підтримки 

6. Наявність фіскальних ресурсів Ресурси для надання державної підтримки 

(якщо вона потрібна) наявні

Деякі ресурси для надання державної 

підтримки наявні

Немає ресурсів для надання державної 

підтримки 

7. Ризик Кілька основних питань / ризиків і проєкт 

готовий

Виявлені ризики можна значною мірою 

пом'якшити, а проєкт може бути готовим

Багато ризиків, лише деякі можуть бути 

пом'якшені в достатній мірі і проєкт не 

готовий

8. Економічна доцільність: / соціально-

економічні вигоди

EIRR> 15%;

Основний макровплив

EIRR 12% -15%;

Помірний макровплив

EIRR <12%;

Незначний макровплив

9. Придбання землі Вся / більшість земля придбана (наприклад, 

понад 80%)

Частина землі придбана (25% -80%) Мало землі придбано (<25%) або не 

придбано взагалі

10. Вартість проєкту > 100 млн євро 50 - 100 млн євро <50 млн. євро

11. Придатність до ДПП Позитивні відповіді на запитання скринінгу 

ДПП понад 80% 

Позитивні відповіді на запитання скринінгу 

ДПП від 40% до 70%

Позитивні відповіді на запитання  

скринінгу ДПП на рівні або менше 30%

12. Наявність коштів для підготовки 

проєкту (для скількох?)

Кошти наявні Деякі кошти наявні Кошти для підготовки відсутні 

Адаптовано з PPIAF, 2014
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Основні висновки щодо Етапу 1

❑ Метою Етапу 1 є розробка концептуальної записки гарної якості. Більша
частина аналізу є попередньою та на якісній основі з кількісною оцінкою,
де це можливо

❑ Інформація, що міститься в концептуальній записці, служить основою для
рішень, що приймаються органами влади, щодо затвердження або
відхилення проєкту та переходу до Етапу 2. Така детальна пропозиція
збільшить шанси проєкту-кандидата бути включеним до портфелю та
зменшить можливість виведення проєкту з портфелю в наступні роки

❑ Отже, повнота інформації в КЗ та надійність оцінки проєкту є важливими, і
придатність до ДПП підтверджується для переходу на Етап 2

❑ Водночас дуже важко зібрати достатньо наявної інформації. Якщо для
належного висновку недостатньо наявної інформації, слід чітко визначити
деталі щодо ризиків та невизначеностей, а також перелік найбільш
важливих подальших перевірок та звітів, а також надати рекомендації
щодо подальших досліджень, необхідних перед тим, як завершити Етап 1
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Посібник з питань ДПП
Етап 2 
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Огляд Етапу 2 

• Провести повну оцінку проєкту з усіх 
відповідних точок зору: економічної, 
правової, технічної, екологічної, фінансової / 
комерційної, співвідношення ціни та якості, а 
також доступності / фіскального впливу та 
аналізу фактичного постачання

Завдання

• Техніко-економічне обґрунтування

• Аналіз ефективності 

• Висновок за результатами аналізу 
ефективності здійснення ДПП

Продукти 
на виході

• проєкт, придатний для ДПП, переходить на 
ринок для конкурсуРезультат
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Сфера охоплення оцінки техніко-економічного 
обґрунтування 

Чи можна забезпечити 
виконання? 

Технічна доцільність Аналіз попиту 

Чи буде попит на послуги? 

Економічна 
доцільність 

Чи є це хорошим використанням 
державних ресурсів? 

Чи буде це приносити доходи 
для покриття інвестицій? 

Фінансова 
доцільність 

Чи це доступно? 

Фіскальна 
доцільність 

Чи вплине це на навколишнє 
середовище та населення? 

Екологічна та 
соціальна 

доцільність 

Наскільки це 
ризиковано? 

Оцінка ризику

Чи буде зацікавлений 
ринок? 

Чи є ДПП найбільш 
економічно вигідним 
способом придбання

інфраструктурного активу 
чи послуги? 

Аналіз ринку Співвідношення 
ціни та якості 
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Аналіз ефективності 

❑ оцінює ефективність реалізації проєкту за допомогою механізму
ДПП

❑ здійснюється майбутнім (потенційним) державним партнером
на підставі техніко-економічного обґрунтування

❑ завершується прийняттям висновку, чи слід схвалити реалізацію
у формі ДПП чи ні

❑ висновок вимагає погодження Мінекономіки, яке, в свою чергу,
забезпечує його перевірку Мінфіном (щодо прийнятності
фіскальних ризиків та доцільності державної підтримки) та
профільними міністерствами (щодо відсутності їх заперечень)
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1. Створення команди управління проєктом 
ДПП в публічному органі

❑ Команда управління проєктом відповідає за нагляд за 
завершенням підготовки пропозицій ДПП 
• Очолюється керівником проєкту 

• 3-4 службових особи, які сукупно володіють гарним поєднанням досвіду / 
спеціалізації з різних галузей 

• План роботи 

• Визначення бюджету 

• Закупівля радників 
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2. Аналіз технічної доцільності 

❑ Вимоги до проекту, виходячи з базового дизайну 

❑ Рівень деталізації технічних параметрів у проєкті залежить від потреб 
проєкту 
• Зосередьтесь на результатах, а не на вхідних даних (необхідна потужність, 

мінімальні розміри, стандарти якості, терміни, рівні надійності)
• Стандарти виконання (потужність та попит, технічна якість, галузеві стандарти, 

експлуатація та технічне обслуговування, система моніторингу) 

❑ В результаті складаються кошториси витрат, скориговані на ризики та 
проєкт, які згодом включаються у фінансову та економічну оцінку, 
оцінку ризиків 
• Початкові капітальні вкладення 
• Капітальні вкладення протягом усієї тривалості (витрати життєвого циклу 

проєкту) 
• Операційні витрати
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3. Аналіз попиту 

❑ Прогноз обсягу послуг (початковий обсяг та темпи зростання), які 
будуть потрібні державному партнеру або кінцевим споживачам 
від проєкту протягом усього його економічного життя

❑ Критична вхідна інформація для інших завдань з оцінки техніко-
економічного обґрунтування ДПП

• оцінити проєктну потужність та кошторис витрат, оскільки це 
вказує на те, наскільки великим повинен бути проєкт, щоб 
адекватно задовольнити прогнозований попит та будь-яке 
додаткове розширення протягом життя проєкту 

• розмір економічних та соціальних вигід, які може надати проєкт 

• розмір будь-якої підтримки публічного сектору або розподіл 
ризиків для реалізації чистої економічної вигоди

• міркування щодо ризику та співвідношення ціни та якості: за 
якого сценарію досягається найкраще управління ризиками 
попиту у конкретному проєкті: управління державним 
партнером, управління приватним партнером чи у разі розподілу 
ризиків між ними 

Оптимістичне упередження

Значну мінливість та 
“ризик” зміни попиту 
можуть спричинити такі 
фактори, як зміни темпів 
економічного зростання, 
темпів інфляції, коливання 
курсу іноземної валюти, 
зміни цін на паливо. 
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4. Економічна доцільність 

Оновлення та огляд економічного аналізу, проведеного на Етапі 1,
порівняння сценаріїв „проєкт” та „не робити нічого або робити як
зазвичай”

❑ Визначте економічні витрати (фінансові витрати проєкту за мінусом податків та
державних субсидій та плюс зовнішні наслідки діяльності) у постійному
вираженні протягом усього терміну дії проєкту
• Альтернативна вартість для альтернативного сценарію

❑ Визначте економічні вигоди у постійному вираженні - готовність платити за
послуги, надані проєктом, або економія коштів у користувачів проєкту,
порівняно з альтернативою "нічого не робити"

❑ Економічна чиста поточна вартість (NPV) потоку витрат і вигід протягом життя
проєкту
• Майбутні витрати та вигоди перетворюються на їх теперішню вартість за допомогою

соціальної дисконтної ставки
• Витрати та вигоди порівнюються з використанням таких критеріїв, як NPV, NPV / Cost, IRR

тощо.
❑ Аналіз чутливості
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5. Фінансова доцільність 

❑ Оцініть загальні витрати проєкту як ДПП (експлуатація та
технічне обслуговування, обслуговування боргу, періодичні
витрати на заміну та поновлення активів тощо)

❑ Визначте механізм виплат (визначте форму компенсації, що
виплачується приватній стороні)

• Включає ймовірний діапазон тарифів, комісії або платежі
за експлуатаційну готовність за надані послуги

• Залежно від характеру проєкту, галузі, цілей уряду (органів
самоврядування), структури ризиків, наявності державної
підтримки, потенціалу генерації доходу від проєкту,
доступності та готовності кінцевих споживачів об’єкта
інфраструктури та / або послуг платити

❑ Визначте, чи існує розрив самозабезпечення

❑ Розробіть набір прогнозів руху грошових потоків та бізнес-
план, який пропонує можливу комерційну доцільність для
учасників конкурсу

Основні результати
фінансової моделі:
1. Загальний грошовий

потік
2. Фінансова внутрішня

норма прибутку (IRR)
3. IRR на інвестиції в

статутний капітал
4. Термін окупності
5. Коефіцієнт покриття

виплат з обслуговання
боргу (DSCR)

6. Орієнтовна фінансова
чиста поточна вартість

7. Необхідність державної
підтримки
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Платежі в рамках проєктів, що фінансуються 
державою

 -

 2.0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Платежі в рамках ДПП

ДПП та проєкти, що фінансуються державою, мають різні профілі  грошових потоків

У ДПП виплати в дійсних значеннях однакові з тими, що уряд здійснює за проєктом, що фінансується
з державного бюджету, але вони відстрочені та іноді умовні
❑ Підрядник погодиться заплатити за будівництво об'єкта лише в тому випадку, якщо уряд

зрештою погодиться заплатити достатньо для покриття очікуваних витрат на будівництво.
❑ Виплати здійснюються на основі експлуатаційної готовності, результатів діяльності об’єкту та

результативних показників (настільки, наскільки досягнуті KPI – ключові показники діяльності)

6. Фіскальна доступність 
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6. Фіскальна доступність (продовження)

Тип Приклади Вплив на основні фіскальні змінні 
(фіскальний дефіцит й загальний 

борг)

Прямі зобов’язання 
(фіскальні витрати)
Потреба в оплаті відома; хоча ще 
може бути певна невизначеність 
щодо точного розміру оплати

Початкові (авансові) платежі на забезпечення життєздатності 
проекту (тобто, субсидії, капітальні трансферти)

Витрати, збільшення дефіциту, збільшення загального 
боргу (або зменшення готівки)

Платежі за експлуатаційну готовність (регулярний платіж за 
умови наявності послуг або об´єктів)

Витрати, збільшення дефіциту, збільшення загального 
боргу та урядових нефінансових активів в  такому ж  
розмірі (будівельна вартість нефінансового активу)

Виплати на основі продуктів (платежі за одиницю послуг)

Умовні зобов’язання
(фіскальні ризики)
Виплати залежать від невизначених 
майбутніх подій поза контролем 
держави (поява, розмір і час 
невідомий)

Гарантії (тобто щодо обмінного курсу, боргу,
гарантії мінімального доходу)

Витрати лише за умови, що гарантії приведені у дію.
Не змінює загальний борг.

Форс мажор

Виплати, пов’язані з розірванням

Інші фіскальні ризики
(не визначені в договорі)

Ризики управління (наприклад, ризики, що
нормативна база управління державними інвестиціями 
недостатньо сильна, щоб гарантувати, що проєкт є  гарним)

Немає явного 

Адаптовано з «Впровадження основи управління фіскальними зобов’язаннями з ДПП», 2016.
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❑Всі проєкти ДПП, незалежно від того, чи з оплатою з боку користувачів
(концесія), чи з оплатою з боку держави (ДПП), породжують фіскальні
витрати та ризики. У випадку державних платежів основні джерела
ризиків виникають у річних потоках та запасах;
• проєкти включають платежі, тобто на покриття розриву в самозабезпеченні, за

експлуатаційну готовність, виплати на основі випуску продукції/послуг, які, як
правило, реєструються як державні витрати (ефект річного потоку);

• Збільшують загальний державний борг на суму, рівну вартості будівництва
відповідного активу, тобто дороги, лікарні (ефект запасу).

❑Для мінімізації фіскальних наслідків та стимулювання раціонального
використання фіскального простору встановлено два типи обмежень:
• Обмеження річного потоку ДПП - обмежте річні прямі зобов’язання та умовні

зобов’язання, розраховані у поточних значеннях
• Обмеження запасів ДПП - обмежте розмір програми ДПП

6. Фіскальна доступність (продовження)
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7. Екологічна та соціальна доцільність 
(означає врахування цих міркувань при прийнятті інвестиційних рішень)

❑ Позначте будь-які суттєві негативні наслідки, що
виникають внаслідок будівництва та експлуатації
об'єкта інфраструктури для довкілля (забруднення
води та повітря, вичерпання ресурсів, викиди
парникових газів, знищення лісів, зміна клімату) та
інші екологічні проблеми

❑ Визначте альтернативні заходи та стратегії, які можна
вжити для пом'якшення цих наслідків, включаючи їх
економічні, фінансові, соціальні та екологічні вимоги
та переваги

❑ Визначте всі інтереси, що зачіпаються, та всіх
зацікавлених сторін

❑ Визначте варіант або стратегію, що забезпечує
найкраще загальне (економічне, фінансове,
соціальне та інше) рішення

❑ Аналіз соціального впливу може
передбачати дуже широкий набір
питань, пов'язаних зі змінами
соціального, економічного та
культурного стану, в якому живе та
працює оточуюча громада

❑ Соціальний вплив пов'язаний із
довкіллям та зміною клімату та
вимагає управління й прозорості
діяльності

Оцінка впливу на довкілля для провадження планової діяльності, передбаченої пропозицією про здійснення державно-
приватного партнерства, здійснюється приватним партнером після підписання договору ДПП/концесії  відповідно 

до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля"
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8. Оцінка ризику 

Ідентифікація 
ризику

охоплює ризики, пов’язані з проєктом в цілому, навіть якщо 
вони не є ризиками, пов’язаними зі сферою охоплення ДПП

Розподіл 
ризиків

Моніторинг 
ризиків

Зменшення 
ризику

визначення, які сторони несуть відповідальність за 
наслідки ризиків, а також за управління та контроль за 
наслідками матеріалізації ризиків проєкту

кожен ризик повинен мати план зменшення його 
ймовірності виникнення та управління наслідками

регулярне оновлення ризиків (збережених, переданих 
та спільних) та методів їх контролю та управління ними

продукт передбачуваного фінансового наслідку виникнення ризику 
(збиток, витрати або втрата доходу, строки) та ймовірність його 
виникнення 

Включіть приблизні значення та наближення 
Реєстр ризиків для якісного аналізу 
Перевірте надійність фінансової віддачі

Оцінка 
ризику 
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9. Співвідношення ціни та якості 
(окрема сесія у 3-й день) 

❑ Порівняння витрат на протязі всієї тривалості
проєкту для різних варіантів закупівель для
конкретного проєкту, де чисті витрати на різні
варіанти закупівель оцінюються та порівнюються з
точки зору державного партнера

❑ Розмір вигід в межах співвідношення ціни та якості
вказуватиме, чи буде проєкт ефективніше
реалізований за варіантом ДПП або за іншим
способом закупівлі

❑ Співвідношення ціни та якості є місцем поєднання
здатності залучити фінансування, передачі ризику
та доступності

❑ Співвідношення ціни та якості можна оцінити за
допомогою якісних та кількісних механізмів

Співвідношення ціни та 
якості (ефективність) 
1. Управління витратами 
2. Управління життєвим 

циклом 
3. Надійність та ефективність 
4. Інновації 
5. Управління ризиками 
6. Використання 
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9. Співвідношення ціни та якості (продовження) 

Здатність 
залучати 

фінансування

Передача 
ризиків

Доступність

Плата за користування та платежі за 
експлуатаційну готовність 
зберігаються на доступному рівні, 
але величина ризику, що 
передається приватному сектору, є 
дуже низькою і недостатньо 
привабливою для приватних 
фінансових організацій, що може не 
представляти співвідношення ціни 
та якості (РЕЗУЛЬТАТ = ПОЛІТИЧНО 
НЕПРИЙНЯТНИЙ) 

Проєкт збалансований між 
доступною платою за 
користування/платою за 
експлуатаційну готовність та 
розумним рівнем передачі 
ризиків, який є прийнятним для 
приватних фінансових 
організацій (РЕЗУЛЬТАТ = УГОДА!) 

Проєкт передав значні ризики, які 
позикодавці змогли пом'якшити за 
допомогою встановлення премії за 
ризики, яка покладається або на 
користувача (надмірна плата за 
користування), або на уряд 
(надмірна плата за експлуатаційну 
готовність) (РЕЗУЛЬТАТ = ПОЛІТИЧНО 
НЕПРИЙНЯТНА УГОДА 

Проєкт передав значні ризики, тоді 
як плата за користування або плата 
за експлуатаційну готовність 
зберігається на доступному рівні. 
Однак у проєкті недостатньо 
фінансового покриття, щоб 
залучити приватні фінансові 
організації на комфортних для них 
умовах (РЕЗУЛЬТАТ = НЕ ЗДАТНИЙ 
ЗАЛУЧИТИ ФІНАНСУВАННЯ)



Confidential

10. Дослідження ринку та маркетинг проєктів 

❑ Консультації з приватним сектором до офіційного
запуску конкурсного процесу (гравці в галузі,
постачальники статутного капіталу, кредитори тощо)
• Сформуйте бачення про ринок, досвід, навички, інтерес
• Отримайте зворотній зв'язок від ринку та перевіряйте

адекватність та правильність фінансових припущень, ризиків та
фінансової структури й апетиту потенційних учасників конкурсу
щодо участі у проєкті

• Зворотній зв'язок про будь-які перепони для конкуренції через
існуючі регулятивні обмеження або характеристики проєкту
(обсяг послуг, розмір, очікувані інвестиції тощо)

❑ Базовий варіант бізнес- моделі ДПП а, отже, і звіт про
фінансову доцільність не повинні бути остаточно
визначені, поки не буде завершено зондування ринку

❑ Формат: “виїзні презентації”, міжнародні конференції,
засоби масової інформації та глобальна медіа-
платформа ДПП, зустрічі з окремими компаніями,
загальні / галузеві зустрічі або письмове спілкування

Приватний сектор буде 
приділяти менше уваги 
маркетингу проєктів, які 
ще не затверджені, 
оскільки є менша 
впевненість у тому, що ці
проєкти будуть 
продовжуватися.

План комунікації - це 
документ, який пояснює, 
як, чому і коли команда
проєкту 
спілкуватиметься із 
зацікавленими 
сторонами проєкту
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Аналіз 

ефективності та 

висновок щодо 

доцільності 

проєкту 

Економічний аналіз

Фінансовий 

аналіз

Аналіз ризиків

Аналіз

співвідношення 

ціни та якості

Скринінг ДПП

Якісний аналіз вигід  

співвідношення ціни 

та якості та 

нефінансових вигід

11. Підхід до аналізу ефективності
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11. Аналіз ефективності 
(критерії оцінки та основа для висновку про ефективність)

Основні 

критерії

Визначення / показник Потрібне підтвердження або переоцінка / допускається 

відхилення
Комерційна 

доцільність 

Базовий фінансовий варіант повинен відповідати вимогам щодо 

мінімальної внутрішньої норми прибутку на власний капітал, як 

визначено у дослідженні / висновку експерта

Жодні зміни у внутрішня нормі прибутку на власний капітал [або 

прийняти, що публічний орган може розпочати з нижчою внутрішньою

нормою прибутку, ризикуючи не мати пропозицій]

Рівень / розмір виплат, що враховуються при оцінці, повинен включати 

певні непередбачені ситуації

Звіт про 

доступність 

/ фіскальний 

вплив

• Сукупні фіскальні ризики портфеля ДПП повинні залишатися нижче 

відповідного порогу, якщо проєкт буде включений до портфелю

• Сукупні фіскальні ризики / зобов'язання органу, що здійснює 

закупівлі, повинні залишатися нижче відповідного порогу 

• [якщо загальний поріг не визначений, схвалення - це питання 

судження щодо доказів доступності]

Застосовуються однакові загальні порогові значення.

[якщо немає загальних порогових значень, передбачуваний 

фіскальний вплив повинен залишатися незмінним (за рахунок 

непередбачених ситуацій / включеного в платежі резерву, як описано 

вище) або бути нижчим]

Співвідноше

ння ціни та 

якості (VFM )

VFM повинно залишатися позитивним або нульовим для базового 

варіанту (або в межах діапазону значень, визначених Мінекономіки)

У виняткових випадках (якщо це дозволено Мінекономіки), можна 

дозволити зменшити VFM до [- 5%], якщо результат проєкту з точки зору 

витрат залишається позитивним 

Застосовуються ті самі пороги, що і в первісній оцінці. 

Не потрібно підтримувати той самий рівень VFM, але слід 

підтримувати загальний позитивний поріг або резерв буде поглинуто.

Економічна 

доцільність / 

аналіз 

витрат та 

вигід

Економічна чиста поточна вартість > 0 за стандартною дисконтною 

ставкою 

Або економічна внутрішня норма прибутку (IRR) > стандартний поріг 

eIRR

(стандартний поріг eIRR або ставка дисконту)

Як загальне правило, такий самий поріг, як і в первісній оцінці.

Однак у певних проєктах значення показника повинно залишатися 

таким самим, як і у початковій оцінці, або в межах допустимого 

відхилення, визначених при затвердженні.
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11. Додаткові критерії аналізу ефективності

Проєкт має прийнятні соціальні наслідки 
(наприклад, переселення, вплив на засоби до 
існування)

Проєкт має прийнятний вплив на навколишнє 
середовище

Проєкт відповідає усім чинним актам 
законодавства та нормам

Економічна вигода від проєкту перевищує 
економічні витрати

Послуги проєкту є доступними для користувачів

Проєкт підходить для закупівель за правилами 
ДПП

Проєкт є фінансово стійким для уряду як у 
короткостроковій, так і в довгостроковій 
перспективі

Запропоноване технічне рішення для реалізації 
проєкту є практично здійсненним та економічно 
ефективним
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Основні висновки Етапу 2 

❑ Обґрунтоване прийняття рішень щодо окремих проєктів ДПП має бути частиною інтегрованої основи у
сфері державних інвестицій та бюджету => Стала програма ДПП означає, що обираються проєкти, що
мають економічний сенс (соціальні вигоди перевищують витрати протягом усього періоду проєкту)

❑ Вкладайте достатньо коштів у підготовку проєктів: чітко визначені техніко-економічні обґрунтування
життєво важливі для кредиторів, щоб отримати глибоке розуміння ключових ризиків

❑ Розподіліть ризики належним чином: запорука належного розподілу ризиків полягає у передачі
приватному сектору лише тих ризиків, якими вони можуть найкраще управляти. Це особливо
стосується ризиків, які мають значний взаємозв'язок із громадськістю (тобто придбання землі,
консультації з громадськістю)

❑ Важливо постійно консультуватися з приватним сектором, кредиторами, щоб зрозуміти їх
перспективи та виклики власного ринку (які постійно розвиваються)

❑ Управління портфелем ДПП означає ведення бази даних сукупних фіскальних зобов’язань та чіткого
опису поточних запасів ДПП (зобов’язання в номінальній вартості, як відсоток ВВП та відсоток
державних видатків), поточних та майбутніх платежів (як річних номінальних сум, так і дисконтованої
чистої поточної вартості)

❑ Неадекватна оцінка фіскальних витрат та ризиків від ДПП може призвести до упередженого відбору
проєктів та встановлення пріоритетів, а також може призвести до фінансово нестійкого портфеля ДПП
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Управління та оцінка незапрошених пропозицій (НЗП)

❑ НЗП представляють альтернативу традиційному способу ініціювання проєкту, коли
приватний сектор, а не уряд, відіграє провідну роль у визначенні та розробленні
проєкту

❑ Багато країн, що вдаються до НЗП, мотивовані перспективою вирішення проблем,
спричинених відсутністю потенціалу визначати та розробляти проєкти

❑ Багато проєктів, що виникають як НЗП, стикаються з проблемами, зокрема
відволікаючи державні ресурси від стратегічних планів уряду, забезпечуючи
погане співвідношення ціни та якості або призводячи до патронажу та відсутності
прозорості

❑ У разі прийняття НЗП ними слід керувати та їх використовувати з обережністю, як
виняток із методу державних закупівель

❑ Дозволені згідно із Законом про ДПП
❑ НЗП можуть подаватися до тих проєктів, які не містяться в урядовому проєктному

портфелі

В Україні

В світовій 
практиці
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Виклики та можливості, які надають незапрошені 
пропозиції (НЗП)

Виклики 

Обмеження конкуренції – при конкурентній закупівлі 
НП важко викликати зацікавленість ринку

Загострення питання інституційної координації та 
потенціалу, пов’язані з управлінням НЗП та 
фіскальним тягарем

Навантаження на спроможності публічного сектору 
оцінювати, закуповувати та реалізовувати НЗП -
порівняно з пропозиціями публічної влади, 
управління НЗП вимагає більшої технічної 
спроможності

Корупція - НЗП часто сприймаються як пов'язані з 
корупцією, що може призвести до того, що проєкт не 
відповідає суспільним інтересам, або викликає 
труднощі з політичних чи юридичних причин

Потенційні можливості

НЗП можуть допомогти уряду визначити та пріоритезувати
проєкти в процесі їх планування. Однак такого ж результату 
можна досягти, проводячи «конкурс ідей» або працюючи із 
зовнішніми радниками

НЗП можуть заохочувати інноваційні рішення щодо змін 
інфраструктури. Однак уряд може досягти того самого 
результату, проводячи «конкурс ідей», запитуючи інформацію, 
за допомогою специфікації продукції або багатоступеневого 
процесу закупівель

Добре продуманий процес НЗП може допомогти уряду оцінити 
попередню доцільність реалізації запропонованого проєкту. 
Однак того ж можна досягти за підтримки зовнішніх радників.

Добре продуманий процес НЗП може дозволити урядові 
отримати попередню вказівку на зацікавленість ринку (особливо 
у випадку програм ДПП, що тільки розбудовуються, оскільки 
викликати інтерес приватного сектору може бути складно). 
Однак гарний процес ДПП може досягти того самого результату.
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Критерії для оцінки незапрошених пропозицій 
(НЗП)

Чесне ринкове ціноутворення

Технічна, економічна та фінансова доцільність

Доступність для уряду та користувачів

Підтримка співвідношення ціни та якості для уряду

Просування суспільних інтересів

ДПП НЗП


