
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми Менеджмент 
                                            

Освітнього рівня   бакалавр 

Спеціальності        073 Менеджмент 

Галузь знань          07 Управління та адміністрування 

 

1. Назва освітньої компоненти   Державно-приватне партнерство  

 

2. Тип  вибіркова 

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

 5 150 22  14  12    102  
4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

1. Менеджмент і адміністрування 

2. Управління технологічним розвитком 

3. Ділові комунікації 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1. Захист професійної діяльності в галузі 

2. Управління проектами і програмами 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

Знати Вміти 

1. Ключові понття та  ознаки ДПП 

2. Функції, форми та види регулювання відносин ДПП; нормативно-

правове.  

1. Здатність організовувати діяльність органів на підприємстві для 

проектування державно-приватного партнерства. 

Здатність визначати конкретні особливості правового регулювання 

договірних відносин відповідно до потреб конкретного учасника 

господарської діяльності на основі показників сталого розвитку на всіх  

організаційних рівнях.. 
2. Етапи проекту ДПП та види необхідних досліджень, поняття техніко- 2. Здатність здійснювати професійну діяльність в межах вимог чинного 



 2 

економічного обґрунтування 

 
законодавства України та міжнародних договорів, а також представляти 

підприємства та налагоджувати ефективні комунікації. 

3. Методи державного регулювання ринку телекомунікацій В Україні. 

 

3. Здатність забезпечувати належний рівень якості управлінських 

процесів ДПП 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

1. Сучасна ринкова економіка в умовах інформаційного суспільства та її 

характеристика. 

1. Знати та уміти використовувати нормативно-правові акти, що 

регулюють сферу  менеджменту та адміністрування. 

2. Концесійна модель ДПП  

 

2. Здатність самостійно готувати техніко-економічне обґрунтування 

проекту державно-приватного партнерства на основі аналітичних даних, 

а також розробляти пропозиції щодо ДПП  

 

3. Застосування механізму державно-приватного партнерства у галузі 

телекомунікацій для реалізації соціально значущих проектів. 

3. Уміти здійснювати ефективну комунікацію в сфері  менеджменту 

та адміністрування на засадах соціальної відповідальності, правових та 

етичних норм 

 

1. Здійснювати професійну діяльність в межах вимог чинного законодавства України та міжнародних договорів 
 

2. визначати конкретні особливості правового регулювання договірних відносин відповідно до потреб конкретного учасника 

господарської діяльності 

3. оперувати положеннями законів України, підзаконних нормативно-правових актів, що приймаються у встановленому законом 

порядку органами державної влади та місцевого самоврядування. 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ 1 

 Основні 

поняття, що 

використовують

ся у відносинах 

ДПП.  

Лекція 1 

Тема 1. Поняття та ознаки 

державно-приватного 

партнерства. 

 

1. Еволюція розуміння та 

передбачення майбутнього 

підприємств.  

2. Поточне планування та 

бюджетування, довгострокове 

планування при впровадженні 

державно-приватного партнерства. 

  dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Лекція 2 

Тема 2. Форми, види і 

засоби регулювання 

відносин ДПП 

3. Функції, форми та види 

регулювання відносин ДПП. 

4. Нормативно-правове 

  dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course


 3 
регулювання відносин ДПП.  

5. Державне регулювання 

відносин ДПП та його засоби. 

Лекція 3 

Тема 3. Започаткування 

ДПП 

6. Порядок ініціювання відносин 

ДПП.  

7. Підготовка до встановлення 

відносин ДПП: 

8. виявлення ризиків, пов'язаних з 

державно-приватним 

партнерством, їх оцінки та 

визначення форми управління 

ними;  

9. проведення аналізу 

ефективності здійснення державно-

приватного партнерства. 

  dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Лекція 4 

Тема 4. Реалізація проектів 

ДПП 

 

10. Договірні відносини ДПП: 

11. Види договорів вимоги до їх 

змісту та форми;  

12. особливості угоди ДПП. 

13. Надання підтримки приватному 

партнеру.  

14. Вимоги до реалізації проектів 

ДПП та контроль за виконанням 

зобов’язань за угодою ДПП.  

 

   

Лекція 5 

Тема 5. Глобальна 

інформаційна 

інфраструктура та місце 

державного регулювання 

15. Визначення ГІІС як бази 

інформаційного суспільства (ІС).   

16. Основні складові частини ГІІС..  

17. Телекомунікаційна 

інфраструктура – основа 

інформаційної інфраструктури. 

   

Лекція 6 

Тема 6. Сучасна державне 

регулювання 

інформаційного суспільства 

та його характеристика.  

 

18. Ринковий механізм і елементи 

його функціонування. 

19. Теоретико-методологічні засади 

інформаційного ринку, як 

складової телекомунікаційного 

ринку України. 

20. Види та сектори послуг. 

   

Семінар 1 

Тема 1. Поняття та 

ознаки державно-

приватного партнерства. 

 

1. Поточне планування та 

бюджетування,  

2. Довгострокове планування при 

впровадженні державно-

приватного партнерства. 

  dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
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Семінар 2 

Тема 2. Форми, види і 

засоби регулювання 

відносин ДПП 

3. Державне регулювання 

відносин ДПП та його засоби.  

4. Система органів, що 

опікуються питаннями ДПП. 

Уповноважений орган з питань 

ДПП.  

 

   

Семінар 3 

Тема 5. Започаткування 

ДПП та реалізація проектів 

ДПП 

5. Надання підтримки 

приватному партнеру.  

6. Вимоги до реалізації проектів 

ДПП та контроль за виконанням 

зобов’язань за угодою ДПП.  

7. Наслідки невиконання/ 

неналежного виконання 

зобов’язань щодо ДПП, 

договірних зобов’язань. 

 

   

Практичне 

заняття 1 

Тема 3. Започаткування 

ДПП  

  

1. Вміти виявлення ризиків, 

пов'язаних з державно-

приватним партнерством, їх 

оцінки та визначення форми 

управління ними;  

2. Проведення аналізу 

ефективності здійснення 

державно-приватного 

партнерства; 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Практичне 

заняття 2 

Тема 4. Реалізація проектів 

ДПП 
 

  

3. Формувати Вимоги до 

реалізації проектів ДПП  

4. Здійснювати контроль за 

виконанням зобов’язань за 

угодою ДПП.  

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Практичне 

заняття 3 

Тема 6. Сучасна державне 

регулювання 

інформаційного суспільства 

та його характеристика. 

 

5. Розрізняти види та сектори 

послуг за їх сутністю  

6. Охарактеризувати   роль 

телекомунікаційних послуг в 

економіці 

  

Самостійна 

робота 

Тема 1. Поняття та ознаки 

державно-приватного 

партнерства. 

Тема 3. Започаткування 

ДПП 

Тема 4. Реалізація проектів 

1. Форми здійснення 

державно-приватного партнерства.  

2. Договірна форма 

державно-приватного партнерства.  

3. Ініціювання відносин 

державно-приватного партнерства.  

4. Аналіз здійснення 

1. Орієнтуватись у 

договірній формі державно-

приватного партнерства.  

2. Оцінювати позитивний 

вплив здійснення державно-

приватного партнерства 

3. Ініціювати відносин 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
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ДПП 

Тема 5. Глобальна 

інформаційна 

інфраструктура сучасного 

ринку телекомунікаційних 

послуг 

Тема 6. Сучасна ринкова 

економіка в умовах 

інформаційного суспільства 

та її характеристика.  

ефективності партнерства та 

виявлення ризиків: роль у 

встановленні відносин ДПП та 

порядок проведення 

аналізу/виявлення ризиків.  

5. Прийняття рішення про 

здійснення державно-приватного 

партнерства.  

6. Порядок проведення 

конкурсу з визначення приватного 

партнера.  

7. Визначення приватного 

партнера при здійсненні державно-

приватного партнерства.  

8. Порядок проведення 

конкурсу з визначення приватного 

партнера.  

9. Угода ДПП: порядок 

укладення, істотні умови, 

контроль за виконанням.  

10. Проблеми правового 

регулювання договірних відносин 

ДПП.  

11. Види підтримки, що 

надаються приватному партнеру в 

процесі реалізації проектів ДПП та 

контроль за дотриманням умов її 

надання.  

12. Гарантії прав приватних 

партнерів.  

13. Негативне стимулювання у 

сфері ДПП.  

 

державно-приватного 

партнерства . 

4. Аналізувати ефективність 

партнерства та виявлення 

ризиків: роль у встановленні 

відносин ДПП та порядок 

проведення  

 

Розділ 2 

Методичні та 

практичні 

Засади 

підготовки 

проекту ДПП 

 

Лекція 7 

Тема 7. Форми та моделі 

ДПП 

 

1. Критерії класифікації ДПП.  

2. Форми ДПП: договірна та 

інституційна.  

3. Моделі ДПП залежно від 

характеру проекту ДПП: 

концесійна, державних 

закупівель та ін. 

  dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Лекція 8 Тема 8. Концесійна модель 

ДПП.  
1. Загальні засади концесійного 

ДПП.  
  dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
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2. Відмінність концесійного ДПП 

від суто концесійних відносин.  

3. Особливості концесії в 

окремих сферах  

 

Лекція 9 

Тема 9. Правові аспекти 

державних закупівель у 

відносинах ДПП 

1. Основні засади державних 

закупівель.  

2. Процедури, що застосовуються 

для укладення договору 

державних закупівель.  

3. Договір державних закупівель  

  dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Лекція 10 

Тема 10. Корпоративна 

форма ДПП 

 

1. Поняття та ознаки 

інституційної форми ДПП. 

2. Нормативно-правове 

регулювання відносин 

інституційного ДПП.  

3. Започаткування інституційної 

форми ДПП. 

   

Лекція 11 

Тема 11. Державне 

регулювання ринку 

телекомунікацій В Україні 

1. Концепція державного 

регулювання телекомунікаційних 

підприємств 

2. Важелі регулювання 

телекомунікаційних підприємств 

3. Інноваційний 

продукт/послуга, як об’єкт 

купівлі-продажу в умовах 

сучасного телекомунікаційного 

ринку. 

 

   

Лекція 12 

Тема 12. Застосування 

механізму державно-

приватного партнерства у 

галузі телекомунікацій для 

реалізації соціально 

значущих проектів. 

1. Зарубіжний досвід 

регулювання відносин ДПП 

2. Загальні засади правового 

регулювання відносин ДПП за 
кордоном. 
 

   

Семінар 4 

Тема 7. Форми та моделі 

ДПП 

 

1. Моделі ДПП залежно від 

характеру проекту ДПП: 

концесійна, державних закупівель 

та ін. 

2.  Моделі ДПП залежно від сфер 

встановлення відносин ДПП. 

 dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Семінар 5 Тема 8. Концесійна модель 3. Особливості концесії в  dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
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ДПП.  

 

окремих сферах:  

- щодо автомобільних доріг;  

- у сфері ЖКГ;  

- в паливно-енергетичному 

комплексі 

 

Семінар 6 

Тема 11. Державне 

регулювання ринку 

телекомунікацій В Україні 

4. Міжнародний ринок 

телекомунікаціних послуг та 

ринки телекомунікаційних послуг 

в ЄС та в Україні. 

5. Стан та перспективи розвитку 

державно-приватного партнерства 

в галузі телекомунікацій в Україні. 

   

Семінар 7 

Тема 12. Застосування 

механізму державно-

приватного партнерства у 

галузі телекомунікацій для 

реалізації соціально 

значущих проектів. 

1. Загальні засади правового 

регулювання відносин ДПП за 

кордоном. 
   

Практичне 

заняття 4 

Тема 8. Концесійна модель 

ДПП.  

 

 

1. Здійснювати види 

досліджень, необхідних для 

підготовки проекту ДПП 

  

Практичне 

заняття 5 

Тема 9. Правові аспекти 

державних закупівель у 

відносинах ДПП    
 

1. Складати Резюме (стислий 

виклад підсумків ТЕО) 

2. Описувати загальні 

положення 

3. Аналізувати ринкове 

середовище та соціально-

економічний стан 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Практичне 

заняття 6 

Тема 10. Корпоративна 

форма ДПП 
  

1. Аналізувати альтернативні 

варіанти досягнення мети 

ДПП 

2. Оцінювати вплив на 

навколишнє середовище 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Самостійна 

робота 

Тема 7. Форми та моделі 

ДПП 

Тема 8. Концесійна модель 

ДПП.  

Тема 9. Правові аспекти 

державних закупівель у 

1. Моделі ДПП залежно від 

характеру проекту ДПП: 

концесійна, державних 

закупівель та ін. 

2. Процедури, що 

застосовуються для укладення 

1. Складати Резюме (стислий 

виклад підсумків ТЕО) 

2. Описувати загальні 

положення 

3. Аналізувати ринкове 

середовище та соціально-

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

http://www.uchika.in.ua/programa-navchalenoyi-disciplini-tema-1-kriminaleno-vikonavche-v2.html
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
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відносинах ДПП 

Тема 11. Державне 

регулювання ринку 

телекомунікацій В Україні 

 

договору державних 

закупівель.  

3. Інноваційний 

продукт/послуга, як об’єкт 

купівлі-продажу в умовах 

сучасного телекомунікаційного 

ринку. 
 

економічний стан  

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

українська 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

1. Конституції України вiд 28.06.1996  р. // ВВР України. – 1996. – № 30. –ст. 141 .  

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // ВВР України від 02.05.2003 р. – № 18. – ст. 144.  

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // ВВР України. – 2003. – № 40–44. – ст. 356.  

4. Закон України від 12.05.1991 «Про захист прав споживачів» // ВВР УРСР. – 1991. – № 30. – ст. 379.  

5. Закон України від 04.03.1992 р. «Про приватизацію державного майна» (в редакції Закону від 19.02.1997 р.) // ГУ. – 1997. – 20.03  

6. Закон України від 10.04.1992 р. «Про оренду державного та комунального майна» (в редакції Закону від 14.03.1995 р.) // ВВР України. – 

1995. – № 15. – ст. 99.  

7. Гудзь О.Є., Сазонова С.В. Управління наданням загальнодоступних послуг в телекомунікаційній сфері: [навч.посібню]. – Львів: Ліга-Прес, 

2018.- 144 с. 

8. Лобас Микола Григорович. Управління інноваційно-технологічним розвитком агросфери : монографія / Лобас М. Г., Россоха В. В., Соколов 

Д. О. ; за ред. М. Г. Лобаса. - К. : ННЦ «1АЕ», 2016.-416 с. 

9. Сайт "НКРЗІ": [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nkrz.gov.ua 

10. Сайт "Укртелеком": [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrtelecom.ua 

11. Сайт "Київстар": [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.kyivstar.ua/ 

12. Сайт "Воля": [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.volia.com/ukr 

13. Сайт "Тріолан": [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.triolan.com/ 

14. Сайт "Датагруп": [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.datagroup.ua/ 

15. PUBLIC CONTRACTS AND CONCESSIONS // [Electronic resource] — Way of access : http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004DC0327:EN:NOT.  

16. Директива 2004/17/ЕС Європейського Парламенту та Ради від 31 березня 2004 р. щодо координації процедур закупівель у суб'єктів, які 

функціонують у сферах водопостачання, енергетики, транспорту та поштових послуг / Directive 2004/17/EC of the European Parliament and of 

the Council of 31 March 2004 coordinating the procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors 

// [Electronic resource] — Way f access : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0017:EN:NOT.  

17. Директива 2004/18/ЕС Європейського Парламенту та Ради від 31 березня 2004 року про координацію процедур присудження державних 

контрактів на виконання робіт, на постачання та надання послуг / Directive 2004/18/EC of the European Parliament and of the Council of 31 

March 2004 on the coordination of procedures for the award of public works contracts, public supply contracts and public service contracts // 

http://www.nkrz.gov.ua/
http://www.ukrtelecom.ua/
http://www.kyivstar.ua/
http://www.volia.com/ukr
http://www.triolan.com/
http://www.datagroup.ua/
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[Electronic resource] — Way of access : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0018:EN:NOT.  

18. Резолюція Європейського парламенту про умови державно-приватного партнерства та законодавство Співтовариства в галузі державних 

закупівель та концесій / European Parliament resolution on public-private partnerships and Community law on public procurement and concessions 

(2006/2043(INI)) // [Electronic resource] — Way of access : http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-

2006-0462+0+DOC+XML+V0//EN.  

19. Регламент (ЄС) 1370/2007 № Європейського парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 року про публічні послуги у сфері пасажирських 

перевезень залізницею та автомобільним транспортом і скасування постанови Ради (ЄЕС) №№ 1107/70 і 1191/69 / Regulation (EC) No 

1370/2007 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 on public passenger transport services by rail and by road and repealing 

Council Regulations (EEC) Nos 1191/69 and 1107/70 | Official Journal L 315 , 03/12/2007 P. 0001 – 0013 // [Electronic resource] — Way of access : 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:315:0001:01:EN:HTML.  

20. THE EUROPEAN COMMISSION’S GUIDE TO SUCCESSFUL PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS // [Electronic resource] — Way of access : 

[Electronic resource] — Way of access : http://www.epsu.org/IMG/pdf/EC-PPPs-crit-final.pdf  

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

Модульне контрольне тестування 1  
Модульне контрольне тестування 2 

Підсумковий іспит 
Курсова робота 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

Комп’ютери с програмним забезпеченням для виконання практичних робіт: Microsoft Project,OpenProj, GanttProject, Microsoft Excel, Microsoft Visio 

 

 

 

 


