
Вісник № 1 [68] Рецензії 

Перше монографічне дослідження 
правового забезпечення 

державно-приватного партнерства 

Державно-приватне партнерство — нове для українського права 
поняття, що набуло особливої актуальності з прийняттям 01.07.2010 р. 
Закону України «Про державно-приватне партнерство». Разом з тим 
зміст цього поняття та основні ознаки подібного партнерства свідчать 
про нову модифікацію таких давно відомих суспільству явищ, як спів¬ 
праця держави та органів місцевого самоврядування з приватним 
бізнесом для реалізації суспільно важливих проектів (концесійних, 
зокрема, чи залучення приватних інвестицій у контрольоване державою 
акціонерне товариство з метою забезпечення модернізації виробництва, 
запровадження інновацій тощо). 

Першою монографічною спробою дослідити правові аспекти дер¬ 
жавно-приватного партнерства (далі — ДПП), його витоки, чинне регу¬ 
лювання, перспективи на майбутнє з точки зору запровадження корпо¬ 
ративної форми ДПП стала монографія Вінник О. М. Корпоративні і 
партнерські відносини: проблеми правового регулювання. — К. : Інсти
тут приватного права і підприємництва НАПрН України, 2010. — 161 с. 

У першому розділі цієї праці розкриваються такі питання, як спів¬ 
відношення понять «корпоративні відносини» та «партнерські відно¬ 
сини». Досліджено зв 'язок, визначено ознаки цих видів відносин, 
відмінності між ними, які, однак, не виключають і деякі спільні риси. 
Усе це дозволило авторові дійти висновку про доцільність поєднання 
партнерських та корпоративних відносин у межах корпоративної фор¬ 
ми ДПП, якому приділено увагу в третьому розділі монографії. 

У другому же розділі монографії акценти робляться на тих аспектах 
корпоративних відносин, що є важливими для корпоративного ДПП, 
за якого реалізація проектів партнерства покладається на господарську 
організацію (зазвичай акціонерне товариство) за участю державного 
та приватного партнерів. У зв 'язку з цим особлива увага приділяється 
проблемам регулювання відносин в акціонерних товариствах, що ви¬ 
никли з прийняттям Закону «Про акціонерні товариства», питанням 
визначення частки держави в статутному капіталі таких товариств, 
договорам, що опосередковують корпоративні відносини (включно з 
акціонерними угодами), правовим механізмам розв 'язання корпора¬ 
тивних конфліктів. 
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Сучасним тенденціям розвитку партнерських відносин та їх по¬ 
єднання з корпоративними відносинами присвячений третій розділ 
монографії, у якому на підставі аналізу нормативно-правового регу¬ 
лювання (вітчизняного та зарубіжного, теоретичних праць) дається 
характеристика ДПП як особливої форми співпраці держави /органів 
місцевого самоврядування з приватним бізнесом, державному регулю¬ 
ванню відносин ДПП, господарсько-управлінським технологіям по¬ 
єднання корпоративних та партнерських відносин у рамках ДПП. Це 
дозволило авторові виділити основні ознаки корпоративної форми 
ДПП, а також визначити місце, роль та особливості правового статусу 
акціонерного товариства за участю державного та приватного партне¬ 
рів у такій формі ДПП, мету, специфіку змісту акціонерних угод-парт-
нерів ДПП, порядку прийняття рішень у такому товаристві щодо реа¬ 
лізації проектів ДПП тощо. Порушується проблема щодо можливості 
поєднання ДПП та соціального партнерства. 

Підсумком проведеного монографічного дослідження стали про¬ 
позиції щодо шляхів запровадження корпоративної форми Д П П в 
Україні з перспективою більш ґрунтовного висвітлення проблем кор¬ 
поративного ДПП у майбутніх працях за результатами наукового по¬ 
шуку, що триває (про це свідчать 20 публікацій О. М. Вінник з питань 
ДПП за 2010-2011 рр. і підготовлена до друку нова монографія: Кор¬ 
поративна форма державно-приватного партнерства: проблеми право¬ 
вого забезпечення на тлі зарубіжного досвіду). 

Попри наявність численних публікацій про ДПП, цінність моно¬ 
графії О. М. Вінник (Корпоративні і партнерські відносини: проблеми 
правового регулювання. — К., 2010) полягає у висвітленні правових 
аспектів ДПП, яке було здійснено в Україні вперше (2010 р.) на подіб¬ 
ному рівні. 

Д. Задихайло, кандидат юридичних наук, доцент, за
відувач кафедри господарського права Національного 
університету «Юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого»; 
В. Пашков, доктор юридичних наук, доцент, завідувач 
кафедри приватного права Полтавського інституту 
Національного університету «Юридична академія 
України імені Ярослава Мудрого»; 
В. Мілаш, доктор юридичних наук, доцент кафедри 
господарського права Національного університету 
«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» 
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