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Малюк Р.В. «Механізми реалізації державно-приватного 

партнерства в Україні». 

Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр.  

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування». 

 

Метою дослідження є науково-теоретичне обґрунтування механізмів 

реалізації державно-приватного партнерства та визначення напрямів їх 

удосконалення в Україні. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні 

завдання:  

– визначити сутність та зміст державно-приватного партнерства; 

– систематизувати науково-теоретичні підходи щодо моделей 

державно-приватного партнерства;  

– визначити особливості державно-приватного партнерства в різних 

країнах;  

– охарактеризувати сучасні тенденції та результативність механізмів 

реалізації державно-приватного партнерства в Україні;  

– окреслити проблеми та суперечності державно-приватного 

партнерства в Україні;  

– обґрунтувати напрями удосконалення механізмів реалізації 

державно-приватного партнерства в Україні.  

Об’єкт дослідження – державно-приватне партнерство. 

Предмет дослідження – механізми реалізації державно-приватного 

партнерства в Україні. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

основні положення і висновки, наведені в роботі, доведено до рівня 

практичних рекомендацій, впровадження яких сприятиме удосконаленню 

механізмів реалізації державно-приватного партнерства в Україні.  

.
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