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Обсяг 
в год. Назва та стислий зміст лабораторного заняття Мета заняття 

1 2 3 
4 Заняття 1. Теоретичні основи державно-приватного 

партнерства. 
([1, с. 130-177], [2, с.166-206]) 
1.Поняття та складові державно-приватного партнерства.  
2.Принципи державно-приватного партнерства. 
3.Державно-приватне партнерство в системі соціалізації 
суспільних відносин.  
4.Державно-приватне партнерство як інструмент 
підвищення ефективності публічного управління. 
5.Відмінності державно-приватного партнерства від 
інших форм відносин держави і бізнесу 

Засвоїти теоретичні 
основи ДПП 

4 Заняття 2. Форми, види та моделі державно-
приватного партнерства. 
([1, с. 178-203], [2, с.38-50], [5, с. 119-136]) 
1.Історичний досвід державно-приватного партнерства.  
2.Форми державно-приватного партнерства. 
3.Аутсорсинг.  
4.Моделі державно-приватного партнерства в 
зарубіжних країнах 

Засвоєння 
особливостей форм, 

видів та моделей ДПП  

4 Заняття 3. Управління ризиками в проектах 
державно-приватного партнерства. 
([1, с. 594-667], [2, с.371-397]) 
1.Передумови і принципи ефективного розподілу 
ризиків в державно-приватному партнерстві. 
2.Класифікація ризиків державно-приватного 
партнерства.  
3.Організаційно-правовий механізм розподілу ризиків 

Засвоєння управління 
ризиками в проектах 
державно-приватного 

партнерства  

4 Заняття 4. Аналіз проектів державно-приватного 
партнерства у світі і в Україні 
([1, с.261-309], [2, с. 213-309], [6, с. 229-287]) 
1.Аналіз прикладів реалізації державно-приватного 
партнерства у світі.  
2.Розвиток державно-приватного партнерства в Україні.  
3.Основні проблеми в реалізації проектів  державно-
приватного партнерства в Україні.  
4.Визначення оптимальних механізмів взаємодії в 
рамках державно-приватного партнерства 

Засвоєння аналізу 
проектів ДПП. 

4 Заняття 5. Проекти державно-приватного 
партнерства в інфраструктурних галузях 

Опанувати поняття і 
особливості 
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національного господарства 
([1, с.310-387], [2, с.77-110], ([6, с. 100-145]) 
1. Поняття і особливості інфраструктури ДПП в окремих 
галузях ( транспорт, охорона здоров’я. будівництво, 
комунальні послуги та ін.) 
2. Державно-приватне партнерство як основа 
модернізації інфраструктурних галузей 
3. Переваги і недоліки державно-приватного партнерства 
в інфраструктурних галузях 
4. Оцінка ефективності проектів державно-приватного 
партнерства 

інфраструктури ДПП 
в окремих галузях 

4 Заняття 6. Державно-приватне партнерство і 
аутсорсинг в діяльності держави 
([1, с.477-526], [2, с.25-37], [6, с.69-99]) 
1.Поняття і сфери застосування аутсорсингу. 
2.Порівняльні характеристики державно-приватного 
партнерства і аутсорсингу.  
3.Аутсорсинг в інфраструктурних проектах (Транспорт, 
ІТ тощо).  
4.Аутсорсинг функцій управління організацією 

Опанування поняття 
застосування 
аутсорсингу 

4 Заняття 7. Поняття і сфери застосування аутсорсингу. 
Література: основна [4; 9]; додаткова [11; 15]. 
1. Поняття і сфери застосування аутсорсингу 
2. Порівняльні характеристики державно-приватного 
партнерства і аутсорсингу 

Опанування сфер 
застосування 
аутсорсингу 

2 Заняття 8. Сучасні особливості розвитку державно-
приватних партнерств в Україні [3; 5; 9] 
1. Розвиток нормативно-правового забезпечення 
державно-приватного партнерства  
2. Перспективні напрями розвитку форм і методів 
співпраці держави та бізнесу в українській економіці. 

Вивчення сучасних 
особливостей 

розвитку державно-
приватних партнерств 

в Україні 
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