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ВСТУП
Сучасний стан та інтенсивність розвитку світового ринкового середовища
зумовлюють пошук принципово відмінних способів забезпечення успішного
довгострокового розвитку телекомунікаційних підприємств. В умовах глобалізації
економіки, конвергенції галузей, зміщення акцентів з матеріальних та фінансових
ресурсів, на інтелектуальні активи та знання, докорінної зміни традиційних моделей і
механізмів функціонування телекомунікаційних підприємств у конкурентному
середовищі та трансформації природи самої конкуренції постає проблема формування та
розвитку нових форм реалізації економічних інтересів основних дієвих суб'єктів ринку –
телекомунікаційних підприємств, компаній, фірм.
У такому контексті нові завдання зумовлюють визначення одним з перспективних
способів забезпечення успішної конкурентної позиції сучасних підприємств
партнерську взаємодію, практика функціонування якої у зарубіжних країнах налічує вже
майже півстоліття.
В постіндустріальну епоху перед підприємствами постають нові проблеми, які
пов’язані із потребою реагування на турбулентні зміни зовнішнього середовища,
адекватне вирішення яких не може обмежуватись тільки удосконаленням власних
процесів і систем. Пошук ефективних і дієвих способів виживання й розвитку за умов
так званої «нової економіки» втілюється у народженні та поступовому теоретикометодологічному розвитку концепції партнерства держави та телекомунікаційних
підприємств, яка відкриває нові можливості у пошуку раціональної поведінки
будівельних організацій, створених на засадах ДПП.
Програму вивчення навчальної дисципліни ―Менеджмент і адміністрування‖
(Державно-приватне партнерство) складена відповідно до освітньо-професійної
програми підготовки бакалаврів спеціальності 073 "Менеджмент організації і
адміністрування".
1.
Дисципліна є вибірковою.
Мета вивчення дисципліни – опанування та засвоєння студентами теоретичних
знань щодо основних понять зазначеної дисципліни (державно-приватне
партнерство/ДПП; державний партнер; приватний партнер; проект ДПП; угода ДПП;
уповноважений орган з питань ДПП тощо)
У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти та знати:
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:
- здійснювати професійну діяльність в межах вимог чинного законодавства
України та міжнародних договорів
- визначати конкретні особливості правового регулювання договірних відносин
відповідно до потреб конкретного учасника господарської діяльності
- оперувати положеннями законів України, підзаконних нормативно-правових
актів, що приймаються у встановленому законом порядку органами державної влади та
місцевого самоврядування.
Форма підсумкового контролю – залік.
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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Кількість кредитів – 5

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень
Напрям підготовки 073
«Менеджменторганізації і
адміністрування»

Модулів – 2
Загальна кількість годин
– 90

Тижневих годин для
денної форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи
студента – 3

Освітньо-кваліфікаційний
рівень:
бакалавр

Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма заочна форма
навчання
навчання
Вибіркова
Самостійного вибору вищого
навчального закладу
Рік підготовки:
24й
Семестр
8-й
Лекції
22 год.
Практичні
12 год.
Семінарські
14 год.
Лабораторні
Самостійна робота
100 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю:
Залік

2.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна "Державно-приватне партнерство" є важливою для
підготовки

бакалаврів

напряму

підготовки

6.03060101

спеціалізації

«Менеджмент організацій і адміністрування».
Мета навчальної дисципліни –

опанування та засвоєння студентами

теоретичних знань щодо основних понять зазначеної дисципліни (державноприватне партнерство/ДПП; державний партнер; приватний партнер; проект
ДПП; угода ДПП; уповноважений орган з питань ДПП тощо).
Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:
– формування у студентів практичних навичок щодо:
1) самостійного вивчення і використання актів законодавства, що
регулюють відносини ДПП, та літератури з правових питань ДПП;
2) виявлення

та

розв’язання

проблем,

що

виникають

в

процесі

застосування зазначених актів законодавства;
3) розробки правових документів, що використовуються в практичній
діяльності учасників відносин ДПП (договорів, що опосередковують відносини
ДПП, установчих та внутрішніх документів акціонерних товариств за
інституційної/корпоративної форми ДПП; позовів на захист інтересів відносин
ДПП тощо).
Предметом

навчальної

дисципліни

є

теоретичні

концепції

та

методологія формування Державно-приватного партнерства, підходи і критерії
визначення та обґрунтування вибору альтернативних механізмів при реалізації
соціально значущих проектів забезпечення населення телекомунікаційними
послугами.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:
- здійснювати професійну діяльність в межах вимог чинного законодавства
України та міжнародних договорів

- визначати конкретні особливості правового регулювання договірних
відносин відповідно до потреб конкретного учасника господарської
діяльності
- оперувати положеннями законів України, підзаконних нормативноправових актів, що приймаються у встановленому законом порядку
органами державної влади та місцевого самоврядування.
3. Програма навчальної дисципліни
Змістовний модуль 1. Основні поняття, що використовуються у
відносинах ДПП. Регулювання та започаткування відносин ДПП,
договірні моделі ДПП
Тема 1. Поняття та ознаки державно-приватного партнерства.
Сутність державно-приватного партнерства. Передумови формування
системи державно-приватного партнерства. Принципи і елементи розробки і
реалізації механізму державно-приватного партнерства Концепція державноприватного партнерства. Еволюція розуміння та передбачення майбутнього
підприємств. Поточне планування та бюджетування, довгострокове планування
при впровадженні державно-приватного партнерства. Особливості державноприватного партнерства, його відмінність від інших межанізмів підтримки
бізнесу.
ДПП як нова форма співпраці носіїв публічних інтересів (держави, АРК,
територіальних громад) з приватним бізнесом. Ретроспектива становлення ДПП.
Характерні ознаки ДПП.
Відносини ДПП: суб’єктний (державний партнер, приватний партнер) та
об’єктний склад (проект ДПП, майно, на базі/з використанням якого реалізуються
проекти ДПП), зміст (права та обов’язки партнерів).
Тема 2. Форми, види і засоби регулювання відносин ДПП

Функції, форми та види регулювання відносин ДПП.
Нормативно-правове регулювання відносин ДПП.
Державне регулювання відносин ДПП та його засоби. Система органів, що
опікуються питаннями ДПП. Уповноважений орган з питань ДПП.
Саморегулювання відносин ДПП, його співвідношення з державними
регулюванням. Засоби саморегулювання (договори, установчі та внутрішні
документи, рекомендаційні акти).
Тема 3. Започаткування ДПП
Порядок ініціювання відносин ДПП.
Підготовка до встановлення відносин ДПП:
-

виявлення ризиків, пов'язаних з державно-приватним партнерством, їх

оцінки та визначення форми управління ними;
-

проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного

партнерства;
-

прийняття рішення про встановлення відносин ДПП та проведення

конкурсу з визначення приватного партнера;
-

порядок проведення такого конкурсу;

-

укладення угоди ДПП.
Тема 4. Реалізація проектів ППП

Договірні відносини ДПП: види договорів, що можуть опосередковувати
відносини ДПП; вимоги до їх змісту та форми; особливості угоди ДПП.
Надання підтримки приватному партнеру.
Вимоги до реалізації проектів ДПП та контроль за виконанням зобов’язань
за угодою ДПП.
Наслідки невиконання/неналежного виконання зобов’язань щодо ДПП,
договірних зобов’язань.

Тема 5. Глобальна інформаційна інфраструктура сучасного ринку
телекомунікаційних послуг України: сутність та функції
Визначення ГІІС як бази інформаційного суспільства (ІС). Основні
складові частини ГІІС.. Телекомунікаційна інфраструктура – основа
інформаційної інфраструктури. Базова (транспортна)мережа та мережа доступу.
Визначення ГІІС як бази інформаційного суспільства

Тема 6. Сучасна ринкова економіка в умовах інформаційного
суспільства та її характеристика.
Ринковий механізм і елементи його функціонування.
Теоретико-методологічні засади інформаційного ринку, як складової
телекомунікаційного ринку України.
Види та сектори послуг. Класифікації в сфері надання телекомунікаційних
послуг як системо утворюючий фактор їх розвитку.
Сутність телекомунікацій послуги, її характеристики та роль в економіці
Змістовний модуль 2. Форми та моделі ДПП, зарубіжний досвід
правового регулювання відносин ДПП
Тема 7. Форми та моделі ДПП
Критерії класифікації ДПП.
Форми ДПП: договірна та інституційна.
Моделі ДПП залежно від характеру проекту ДПП: концесійна, державних
закупівель та ін.
Моделі ДПП залежно від сфер встановлення відносин ДПП.
Тема 8. Концесійна модель ДПП
Загальні засади концесійного ДПП.
Відмінність концесійного ДПП від суто концесійних відносин.
Особливості концесії в окремих сферах:

щодо автомобільних доріг;
у сфері ЖКГ;
в паливно-енергетичному комплексі.
Тема 9. Правові аспекти державних закупівель у відносинах ДПП
Основні засади державних закупівель.
Процедури, що застосовуються для укладення договору державних
закупівель.
Договір державних закупівель.
Проблеми застосування державних закупівель у відносинах ДПП.
Тема 10. Корпоративна форма ДПП
Поняття та ознаки інституційної форми ДПП.
Нормативно-правове регулювання відносин інституційного ДПП.
Започаткування інституційної форми ДПП.
Особливості управління проектами ДПП за інституційної форми
партнерства.
Проблеми використання інституційного ДПП в Україні.
Тема 11. Державне регулювання ринку телекомунікацій В Україні
Концепція державного регулювання телекомунікаційних підприємств
Важелі регулювання телекомунікаційних підприємств
Інноваційний продукт/послуга, як об’єкт купівлі-продажу в умовах
сучасного телекомунікаційного ринку.
Міжнародний ринок телекомунікаціних послуг та ринки
телекомунікаційних послуг в ЄС та в Україні.
Стан та перспективи розвитку державно-приватного партнерства в галузі
телекомунікацій в Україні.

Тема 12. Застосування механізму державно-приватного партнерства у
галузі телекомунікацій для реалізації соціально значущих проектів.
Зарубіжний досвід регулювання відносин ДПП
Загальні засади правового регулювання відносин ДПП за кордоном.


Особливості правового регулювання відносин ДПП країн перехідної

економіки:


досвід країн СНД;



досвід Балтії, Хорватії, Словенії, Польщі.

Специфіка правового регулювання відносин ДПП в країнах розвиненої ринкової
економіки:


ЄС;



Канади та ін. країн.

3. Структура навчальної дисципліни
Таблиця 2
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин
Денна форма
Заочна форма
Усього
у тому числі:
Усього у тому числі:
лл пп сем конс екз.
лл пп лаб інд с.р.
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13

1

Модуль 1
Змістовий модуль 1.
Тема 1. Поняття та ознаки державноприватного партнерства.
Тема 2. Форми, види і засоби
регулювання відносин ДПП
Тема 3. Започаткування ДПП
Тема 4. Реалізація проектів ППП
Тема 5. Глобальна інформаційна
інфраструктура сучасного ринку
телекомунікаційних послуг України:
сутність та функці
Тема 6. Сучасна ринкова економіка в
умовах інформаційного суспільства та її
характеристика.
Модульний контроль 1
Усього годин:
Тема 7. Форми та моделі ДПП
Тема 8. Концесійна модель ДПП

4

2

2

-

4

2

2

4
4
5

2
2
2

2
2

4

2

3

2

1
1
26 12 6 8
Модуль 2
Змістовий модуль 2.
4
2
2
4
2 2

Тема 9. Правові аспекти державних
закупівель у відносинах ДПП

3

2

Тема 10. Корпоративна форма ДПП
Тема 11. Державне регулювання ринку
телекомунікацій В Україні
Тема 12. Застосування механізму
державно-приватного партерства у
галузі телекомунікацій для реалізації
соціально значущіх проектів.
Модульний контроль 2
Усього годин:
Усього годин:

4
4

2
1

1

2

1

1

1
22
48

1
10 6 6
22 12 14

1
2
2

-

-

-

-

-

5. Теми семінарських занять
Теми практичних занять

Кількі
сть
годин

1. Тема: Поняття та ознаки державно-приватного партнерство
2. Тема: Форми, види і засоби регулювання відносин ДПП

2
2

3. Тема: Започаткування ДПП та реалізація проектів ППП

2

4. Тема: Тема: Форми та моделі ДПП

2

5. Тема: Концесійне ДПП

2

6. Тема: Правові аспекти державних закупівель у відносинах ДПП

2

7 Тема: Визначення правових механізмів регулювання відносин 2
ДПП, що застосовуються за кордоном, які доцільно врахувати при
вдосконаленні правового регулювання цих відносин в Україні.
14
Разом

6. Теми практичних занять
Теми практичних занять

Кількість
годин

1. Засади підготовки проекту ДПП
2. Види досліджень, необхідних для підготовки проекту ДПП

2
2

3. Підготовка ТЕО та проведення аналізу ефективності
здійснення ДПП

2

4. Проведення аналізу ефективності здійснення ДПП

2

5. Техніко-економічного обґрунтування ефективності здійснення
ДПП

2

6. Показники аналізу соціально-економічного та галузевого
середовища проекту ДПП

2

Разом

12

Семінарське заняття 1. Тема: Поняття та ознаки державно-приватного
партнерство (2 год.).
ДПП як нова форма співпраці носіїв публічних інтересів (держави, АРК,
територіальних громад) з приватним бізнесом.
Ключові ознаки ДПП.
ДПП та інші форми співпраці носіїв публічних та носіїв приватних
інтересів: порівняльна характеристика.
Відносини ДПП: суб’єктний та об’єктний склад, зміст.
Завдання для самостійної роботи:

Визначити, чим відрізняється ДПП від інших форм співпраці
держави/органів місцевого самоврядування з бізнесом;

Завдяки яким рисам ДПП набуло популярності і потребує
спеціального правового регулювання?

Виявити переваги та ризики ДПП порівняно з іншими формами
співпраці держави/органів місцевого самоврядування з бізнесом.
Семінарське заняття 2. Тема: Форми, види і засоби регулювання відносин ДПП
(2 год.).
Функції, форми та види регулювання відносин ДПП.
Нормативно-правове регулювання відносин ДПП.
Державне регулювання відносин ДПП та його засоби.
Система органів, що опікуються питаннями ДПП. Уповноважений орган з
питань ДПП.
Саморегулювання відносин ДПП, його співвідношення з державними
регулюванням.
Засоби саморегулювання відносин ДПП.
Завдання для самостійної роботи:

Виявити причини спеціального регулювання відносин ДПП;

Визначити функції державного регулювання та саморегулювання
відносин ДПП;

Порівняти засоби державного регулювання відносин ДПП та засоби
саморегулювання цих відносин;

Дайте оцінку стану нормативно-правового регулювання відносин
ДПП в Україні та виявіть проблеми такого регулювання, що потребують
вирішення.
Семінарське заняття 3. Тема: Започаткування ДПП та реалізація проектів
ППП (2 год.)
Порядок ініціювання відносин ДПП.
Підготовчі етапи встановлення відносин ДПП.
Укладення угоди ДПП.
Роль та система договірних зв’язків у відносинах ДПП.
Надання підтримки приватному партнеру.

Вимоги до реалізації проектів ДПП та контроль за виконанням зобов’язань
за угодою ДПП.
Наслідки невиконання/неналежного виконання зобов’язань щодо ДПП,
встановлених актами законодавства, та договірних зобов’язань.
Завдання для самостійної роботи:

визначити причини та мету підготовчої роботи до встановлення
відносин ДПП;

які, на Вашу думку, вимоги до приватного партнера мають бути
закріплені на рівні Закону про ДПП?

визначити істотні умови угоди ДПП, акти законодавства, що їх
визначають, а також пов’язані з цим проблеми правового регулювання;

систематизувати види підтримки, що надається приватному партнеру
в процесі реалізації проектів ДПП;

систематизувати види негативного стимулювання у разі
невиконання/неналежного виконання партнерами зобов’язань щодо ДПП.
Контрольні запитання до змістовного модуля 1:
1.
Поняття та функції державно-приватного партнерства.
2.
Ознаки державно-приватного партнерства як моделі спільного
інвестування. Форми співпраці держави, територіальної громади з приватним
бізнесом.
3.
Державно-приватне партнерство як особлива форма співпраці
держави, територіальної громади з приватним бізнесом.
4.
Характерні ознаки державно-приватного партнерства відповідно до
Закону України «Про державно-приватне партнерство».
5.
Принципи здійснення державно-приватного партнерства.
6.
Сфери застосування державно-приватного партнерства.
7.
Об’єкти державно-приватного партнерства.
8.
Нормативно-правове регулювання відносин державно-приватного
партнерства.
9.
Проблеми нормативно-правового регулювання відносин ДПП.
10. Форми та засоби державного регулювання відносин ДПП.
11. Органи, що забезпечують державне регулювання та управління у
сфері ДПП.
12. Співвідношення державного регулювання з саморегулюванням у
відносинах ДПП.
13. Форми та засоби саморегулювання відносин ДПП.
14. Класифікація державно-приватних партнерств.
15. Форми здійснення державно-приватного партнерства.
16. Договірна форма державно-приватного партнерства.
17. Ініціювання відносин державно-приватного партнерства.
18. Аналіз здійснення ефективності партнерства та виявлення ризиків:
роль у встановленні відносин ДПП та порядок проведення аналізу/виявлення
ризиків.
19. Прийняття рішення про здійснення державно-приватного партнерства.

20. Порядок проведення конкурсу з визначення приватного партнера.
21. Визначення приватного партнера при здійсненні державно-приватного
партнерства.
22. Порядок проведення конкурсу з визначення приватного партнера.
23. Угода ДПП: порядок укладення, істотні умови, контроль за
виконанням.
24. Проблеми правового регулювання договірних відносин ДПП.
25. Види підтримки, що надаються приватному партнеру в процесі
реалізації проектів ДПП та контроль за дотриманням умов її надання.
26. Гарантії прав приватних партнерів.
27. Негативне стимулювання у сфері ДПП.
Семінарське заняття 4. Тема: Форми та моделі ДПП (2 год.)
Критерії класифікації ДПП.
Форми ДПП: договірна та інституційна.
Моделі ДПП залежно від характеру проекту ДПП: концесійна, державних
закупівель та ін.
Моделі ДПП залежно від сфер встановлення відносин ДПП.
Завдання для самостійної роботи:

Визначити мету та практичний сенс класифікації ДПП;

Виявити форми та моделі ДПП відповідно до Закону про ДПП;

Визначити, чи можна класифікувати залежно від характеру майнових
відносин в ДПП.
Семінарське заняття 5. Тема: Концесійне ДПП(2 год.)
Загальні засади концесійного ДПП.
Критеріі розмежування концесійного ДПП і суто концесійних відносин.
Особливості концесії в окремих сферах:
- щодо автомобільних доріг;
- у сфері ЖКГ;
- в паливно-енергетичному комплексі;
- в інших сферах.
Завдання для самостійної роботи:

визначити, в якому порядку вирішується питання оформлення
концесійних відносин як відносин ДПП;

виявити спільні риси ДПП та концесії;

чим концесійне ДПП відрізняється від суто концесійних відносин?

виявити фактори, що впливають на специфіку ДПП у певних сферах
господарювання.
Семінарське заняття 6.Тема: Правові аспекти державних закупівель у
відносинах ДПП (2 год.)
Основні засади державних закупівель.
Процедури, що застосовуються для укладення договору державних закупівель.
Договір державних закупівель.

Проблеми застосування державних закупівель у відносинах ДПП.
Завдання для самостійної роботи:

визначити, які види договірних відносин можуть опосередковуватися
договором державних закупівель;

виявити проблеми правового регулювання, які ускладнюють
застосування договору державних закупівель у відносинах ДПП;

напрацювати власні варіанти вирішення виявлених проблем.
Контрольні запитання до змістовного модуля 2:
1.
Форми здійснення державно-приватного партнерства.
2.
Договірна форма державно-приватного партнерства.
3.
Концесійна модель договірного державно-приватного партнерства.
4.
Співвідношення концесії і державно-приватного партнерства.
5.
Ознаки концесійної діяльності.
6.
Характеристика об’єктів, що можуть надаватися в концесію.
7.
Порядок укладення концесійних договорів.
8.
Концесійний договір:сторони, вимоги до змісту та форми.
9.
Істотні умови договору концесії.
10. Основні права та обов’язки сторін концесійного договору.
11. Державні гарантії прав концесіонерів.
12. Припинення дії договору концесії.
13. Особливості концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних
доріг.
14. Особливості концесії об’єктів централізованого водо-,
теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності.
15. Особливості концесії об’єктів паливно-енергетичного комплексу.
16. Здійснення державних закупівель у рамках державно-приватного
партнерства.
17. Основні засади державних закупівель.
18. Процедури, що застосовуються для укладення договору державних
закупівель.
19. Договір державних закупівель.
20. Проблеми використання договору державних закупівель у відносинах
ДПП.
21. Державна підтримка здійснення державно-приватного партнерства.
22. Гарантії прав приватних партнерів.
23. Проблеми правового регулювання договірної форми державноприватного партнерства в Україні та шляхи їх розв’язання.
24. Інституційна/корпоративна форма державно-приватного партнерства.
25. Проблеми застосування інституційного ДПП в Україні.
26. Корпоративні та партнерські відносини: порівняльна характеристика.
27. Проблеми правового регулювання інституційної форми державноприватного партнерства в Україні та шляхи їх розв’язання.

28. Особливості здійснення державно-приватного партнерства за правом
Європейського Союзу.
29. Основні тенденції регулювання відносин ДПП за кордоном.
30. Порядок здійснення державно-приватного партнерства за правом
країн СНД.
31. Особливості правового регулювання відносин ДПП за законодавством
країн Центральної Європи (Латвії, Словенії, Польщі, Хорватії).
32. Проблеми правового регулювання відносин ДПП.
33. Напрями вдосконалення вітчизняного законодавства про ДПП
Практичне заняття №1.

Засади підготовки проекту ДПП
Етапи проекту ДПП та види необхідних досліджень, поняття Технікоекономічного обґрунтування
Основні етапи проекту ДПП включають такі:
Етап 1. Ідентифікація, визначення пріоритетів та відбір проекту
Етап 2. Підготовка Техніко-економічного обґрунтування
Етап 3. Проведення тендеру
Етап 4. Укладання договору
Етап 5. Управління процесом виконання договору
Техніко-економічне обґрунтування – це документ, який достеменно та
комплексно досліджує усі аспекти підготовки та впровадження проекту в розрізі
економічних, фінансових, соціальних, правових, технічних та екологічних
параметрів з метою виявлення потреби у ДПП, можливості його здійснення,
необхідних вкладень (ресурсів) та очікуваних результатів, а також дає висновки,
за якими кожен із партнерів може прийняти рішення щодо здійснення чи відмови
від запропонованого проекту ДПП.
ТЕО підсумовує всі попередні чи паралельні дослідження за всіма
суттєвими аспектами в результаті розгляду можливих варіантів і надає
рекомендації та/або поради як державному, так і приватному партнеру щодо
прийнятності чи неприйнятності проекту ДПП та їх подальших можливих дій.
Практичне заняття №2.
Види досліджень, необхідних для підготовки проекту ДПП
План
1. Ідентифікаційне дослідження
2. Попереднє ТЕО
3. Функціональне дослідження
4. ТЕО

Ідентифікаційне
дослідження
Ідентифікує (окреслює)
сферу
народного господарства,
набір ідей та основні
елементи середовища
впровадження ідеї
(майбутнього
проекту ДПП)

1
2
3
4

Попереднє ТЕО

Функціональне
дослідження
Досліджує
Досліджує певний
комплексно за
зріз, який є
параметрами,
критичним
виявленими в
фактором для
результаті
визначення
ідентифікаційного доцільності
дослідження
подальшої
підготовки проекту
ДПП

ТЕО
Достеменне дослідження
всіх впливових
економічних, соціальних,
фінансових,
технічних та екологічних
умов

Практичне заняття №3.
Підготовка ТЕО та проведення аналізу
ефективності здійснення ДПП
План
Складання Резюме (стислий виклад підсумків ТЕО)
Загальна характеристика здійснення ДПП
Аналіз ринкового середовища
Соціально-економічний аналіз

Показники аналізу соціально-економічного та галузевого середовища проекту
Група факторів

Дуже
неприваб
л иво

Не дуже
привабли
во

Нейтрал
ь но

Деяка
привабл
и вість

Дуже
привабл
и во

Ринкові фактори
Розмір ринку
Темп росту ринка і його потенціал
Циклічність попиту
Сезонність попиту
Чутливість цін
Прибутковість виробництва
Диференціація продукту

Практичне заняття № 4.
Проведення аналізу ефективності здійснення ДПП
План
1. Аналіз альтернативних варіантів досягнення мети ДПП
2. Фінансовий аналіз
3. Аналіз ризиків
4. Аналіз впливу на навколишнє середовище
Практичне заняття № 5.
Техніко-економічного обґрунтування ефективності здійснення ДПП
План
1. Інженерно-технічне рішення ДПП
2. Юридична підготовка проекту ДПП та укладання договору
3. Управління проектом ДПП

Таблиця 1
Аналіз системи управління ДПП
№
з/п

1
2
3
4
5
6
7
8

Підсистеми управління

Повнота
та
достатніст
ь
прийнятні

Потребу
є
суттєви
х
доповнень

Загальні підходи до формування команди
впровадження ДПП
Політика використання зовнішніх консультантів
та
радників
Управління змістом проекту та обсягами робіт
Управління часом та тривалістю робіт
Управління людськими ресурсами
Управління змінами у процесі здійснення ДПП
Управління запасами
Управління інформацією і комунікаціями

Практичне заняття № 6.
Показники аналізу соціально-економічного та галузевого середовища проекту
ДПП
План
1. Групи факторів
2. Методика заповнення таблиці
3. Управління проектом ДПП
Порівняльна таблицящодо фінансової ефективності досягнення мети ДПП із
залученням та без залучення приватного партнера

8. Самостійна робота
№
з/п
1

Назва теми
Тема 1. Поняття та ознаки державно-приватного партнерства.

2
3

Тема 2. Форми, види і засоби регулювання відносин ДПП
Тема 3. Започаткування ДПП

4

Тема 4. Реалізація проектів ППП

5

Тема 5. Глобальна інформаційна інфраструктура сучасного
ринку телекомунікаційних послуг України: сутність та функції

6

Тема 6. Сучасна ринкова економіка в умовах інформаційного
суспільства та її характеристика.
Тема 7. Форми та моделі ДПП

7
8

Тема 8. Концесійна модель ДПП

9

Тема 9. Правові аспекти державних закупівель у відносинах ДПП

10

Тема 10. Корпоративна форма ДПП

11

Тема 10. Корпоративна форма ДПП

12

Тема 12. Застосування механізму державно-приватного
партерства у галузі телекомунікацій для реалізації соціально значущіх
проектів.

9. Індивідуальні завдання (курсова робота)
(не передбачені програмою)
10. Методи навчання
В процесі навчання застосовуються методи, які найкраще сприяють засвоєнню програми
дисципліни:






проблемні лекції;
дискусії;
аналіз правових ситуацій;
розв’язання практичних завдань;
ділові ігри та ін.

11. Методи контролю
Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу використовуються
такі методи оцінювання знань і умінь:


Рівень,
шкала ECTS,
бали
1
Високий,
А,
91* – 100,
відмінно - 5

Вище
середнього,
середній
В, С,
81 – 90;
71 – 80;
дуже добре,
добре - 4

Достатній,
D, Е,
61 – 70,
51 - 60

поточний контроль (оцінювання усних і письмових відповідей, поточне тестування
після кожного змістовного модуля);
підсумковий тестовий контроль.
Критерії оцінювання знань студентів
Теоретична підготовка
Практичні уміння і навички
2
Студент має глибокі, міцні і систематичні
знання всіх положень теорії, може не
тільки вільно сформулювати, але й
самостійно довести закони, теореми,
принципи, використовує здобуті знання і
вміння в нестандартних ситуаціях,
здатний вирішувати проблемні питання.
Відповідь
студента
відрізняється
точністю
формулювань,
логікою,
достатній рівень узагальненості знань
Студент знає i може самостійно
сформулювати основні закони, теореми,
принципи та пов'язати їх з реальними
явищами, може привести вербальне
формулювання основних положень теорії,
навести приклади їх застосування в
практичні й діяльності, але не завжди
може самостійно довести їх. Студент
може самостійно застосовувати знання в
стандартних ситуаціях, його відповідь
логічна, але розуміння не є узагальненим

Студент відтворює основні поняття і
визначення
курсу,
але
досить
поверхово, не виділяючи взаємозв’язок
між ними, може сформулювати з

3
Студент самостійно розв’язує типові задачі
різними способами, стандартні, комбіновані й
нестандартні казуси, здатний проаналізувати й
узагальнити отриманий результат. При
виконанні
практичних
робіт
студент
дотримується усіх вимог, передбачених
програмою курсу. Kрім того, його дії
відрізняються
раціональністю,
вмінням
оцінювати помилки й аналізувати результати
Студент самостійно розв’язує типові
(або за визначеним алгоритмом) казуси і
завдання, володіє базовими навичками з
виконання необхідних логічних операцій та
перетворень,
може
самостійно
сформулювати типову задачу за її словесним
описом, скласти типову схему та обрати
раціональний метод розв’язання, але не
завжди
здатний
провести
аналіз
і
узагальнення результату. При вирішенні
фабули
студент
може
самостійно
підготувати нормативну базу, виконати
роботу в повному обсязі й зробити правильні
висновки
Студент може розв’язати найпростіші типові
задачі за зразком, виявляє здатність
виконувати основні елементарні аналізи, але
не спроможний самостійно сформулювати

задовільно,
посередньо
-3

Низький,
FX / F
1 – 51,
незадовільно
2

допомогою
викладача
основні
положення теорії (аксіоми, закони,
принципи), знає істотні ознаки (засади)
основних інститутів та їх відмінність,
може записати окремі термінологічні
дефініції теоретичного положення за
словесним формулюванням і навпаки;
допускає помилки, які повною мірою
самостійно виправити не може.
Відповідь студента при відтворенні
навчального матеріалу елементарна,
фрагментарна, зумовлена нечіткими
уявленнями про закони і правові
явища. У відповіді цілком відсутня
самостійність. Студент знайомий лише
з деякими основними поняттями та
визначеннями курсу, з допомогою
викладача може сформулювати лише
деякі основні положення теорії (риси,
принципи)

задачу за словесним описом і визначити
метод її розв’язання. При вирішенні фабули
студент виконує роботу за зразком
(практичним коментарем), але з помилками;
робить висновки, але не розуміє достатньою
мірою мету роботи

Студент знає умовні позначення та вміє
розрізняти
основні
величини,
вміє
розв’язувати задачі лише на відтворення
основних формул, здійснювати найпростіші
математичні дії. При вирішенні фабули
студент вміє користуватися окремими
законодавчими положеннями, але не може
самостійно виконати роботу і зробити
висновки

*Відповіді, оцінені до 90 балів, можуть супроводжуватися додатковими
питаннями – до 10 балів у сукупності.

12. Розподіл балів, які отримують студенти
Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий модуль 1
Змістовий модуль 2
Т1
Т2
Т3
ПМК Т4
Т5
Т6
Т7
Т8
Т9
4
4
6
20
8
8
6
8
4
4

Сума
Т10
8

ПМК
20

100

Шкала переведення академічних успіхів студентів ЛКА
в шкалу за системою ЕСТS
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності
90 – 100
82-89
74-81
64-73
60-63

Оцінка
ECTS
А
В
С
D
Е

35-59

FX

0-34

F

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового
для заліку
проекту (роботи), практики
відмінно
добре

зараховано

задовільно
незадовільно з
можливістю повторного
складання
незадовільно з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

13. Методичне забезпечення

не зараховано з
можливістю повторного
складання
не зараховано з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

Методичне забезпечення з дисципліни складається з:
- інтерактивного комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни,
- конспекту лекцій на паперовому та електронному носіях;
- практикуму з дисципліни та методичних вказівок до семінарських занять на
паперовому і електронному носіях;
тематики контрольних робіт та методичних рекомендацій до їх виконання на
паперовому і електронному носіях;
- тестових завдань з курсу та методичних рекомендацій до їх виконання на паперовому
і електронному носіях;
- переліку рекомендованих завдань для підсумкового модульного контролю;
- друкованого роздаткового матеріалу;
- матеріалів для демонстрування за допомогою технічних засобів навчання ( слайдів,
відео- та аудіо записів);
- завдань і методичних вказівок для самостійної роботи студентів;
- індивідуальних навчально-дослідних завдань;
- тематики і методичних вказівок до виконання курсових робіт;
- тематики і методичних вказівок до виконання дипломних робіт.
11. Рекомендована література
5.1. Нормативно-правові акти:
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. Закон України вiд 13.10.1992 р. «Про загальні засади створення і функціонування
спеціальних (вільних) економічних зон» // ВВР України. – 1992. – № 50. – ст. 676.
8. Закон України від 22.04.1993 р. «Про аудиторську діяльність» (в редакції Закону від
14.09.2006 р.) // ВВР України. – 2006. – № 44. – ст. 432.
9. Закон України від 26.11.1993 р. «Про Антимонопольний комітет України» // ВВР
України. – 1993. – № 50. – ст. 472 .
10. Закон України від 16.05.1995 р. «Про виключну (морську) економічну зону України» //
ВВР України. – 1995.– № 21.– ст. 152.
11. Закон України від 20.05.1999 р. «Про архітектурну діяльність» // ГУ. – 1999.– 23 червня.
12. Закон України від 16.07.1999 р. «Про концесії» // ГУ. – 1999. – 7 вересня.
13. Закон України від 16.07.1999 р. «Про спеціальний режим інноваційної діяльності
технологічних парків »// ВВР України. – 2006. – № 22. – ст. 182.
14. Закон України від 14.09.1999 р. «Про угоди про розподіл продукції» // ГУ. – 1999. – 12
жовтня.
15. Закон України від 14.12.1999 р. «Про концесії на будівництво та експлуатацію
автомобільних доріг» (в ред. Закону від 15.01.2009 р. № 891-VI ) // ВВР України. – 2009.
– № 25. – ст. 312.
16. Закон Українивід 12.07.2001 року «Про оцінку майна, майнових прав і професійну
оціночну діяльності в Україні» // ОВУ. – 2001. – № 34. – стор. 1. – ст. 1577.

17. Закон України від 04.07.2002 р. «Про інноваційну діяльність» // ОВУ. – 2002. – № 31. –
ст. 1447.
18. Закон України від 23.02.2006 р. «Про цінні папери та фондовий ринок» //ОВУ. – 2006. –
№ 13. – ст. 857.
19. Закон України вiд 14.09.2006 р. «Про державне регулювання діяльності у сфері
трансферу технологій» // ВВР України. – 2006. – № 45. – ст. 434.
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