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Управління ризиками проектного фінансування в рамках державно‐приватного
співробітництва
Розвиток державно-приватного співробітництва в Україні останніми роками набув важливого значення як
антикризовий інструмент. Реальна економічна ситуація створює передумови для більш ефективного
використання цього механізму та інститутів державно-приватного співробітництва з метою гарантування
стійкого економічного зростання, отримання нових і підвищення якості наявних суспільних послуг, що
надаються населенню.
Метою дослідження є визначення компонентів управління ризиками проектного фінансування та обґрунтування
ефективного та збалансованого розподілу ризиків між державними і приватними партнерами як передумови та
головного принципу ефективної реалізації державно-приватного партнерства.
Для дослідження автори використали системний підхід, а також теоретичні й емпіричні методи наукового пізнання.
У статті розглянуто види фінансування інвестиційних проектів банками на основі державно-приватного
партнерства. Визначено структуру державно-приватного партнерства відповідно до джерел капіталовкладень у
спеціальну проектну компанію. Встановлено також компоненти процесу управління ризиками у фінансуванні
проектів. Доведено, що збалансований розподіл ризиків між приватними і державними партнерами є основною
вимогою та основним принципом ефективного державно-приватного партнерства. Таким чином, необхідність
мобілізації додаткових фінансових ресурсів для реалізації інвестиційних проектів вимагає розширеної співпраці
державних установ і банків у рамках управління економічними кризами.
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Управление рисками проектного финансирования в рамках государственно‐частного
сотрудничества
Развитие государственно-частного сотрудничества в Украине в последнее время приобретает важное значение
як антикризисный инструмент. Сложившаяся экономическая ситуация создает предпосылки для более
эффективного использования этого механизма и институтов государственно-частного сотрудничества с целью
гарантирования устойчивого экономического развития, получения новых и повышения качества существующих
общественных услуг, предоставляемых населению.
Цель исследования – определить компоненты управления рисками проектного финансирования и обосновать
эффективное и сбалансированное распределение рисков между государственными и частными партнерами як
предпосылку и главный принцип эффективной реализации государственно-частного партнерства.
В ходе исследования авторы использовали системный подход, а также теоретические и эмпирические методы
научного познания.
В статье рассмотрены виды финансирования инвестиционных проектов банками на основе государственночастного партнерства. Определена структура государственно-частного партнерства согласно источникам
капиталовложений в специальную проектную компанию. Установлены также компоненты процесса управления
рисками в финансировании проектов. Доказано, что сбалансированное распределение рисков между частными
и государственными партнерами является основным требованием и основным принципом эффективного
государственно-частного партнерства. Таким образом, необходимость мобилизации дополнительных
финансовых ресурсов для реализации инвестиционных проектов требует расширенного сотрудничества
государственных учреждений и банков в рамках управления экономическими кризисами.
Ключевые слова: банк, финансовые ресурсы, государственно-частное сотрудничество, финансирование
проектов, управление рисками, инвестиционные проекты.
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