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НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДПП:
• Закон України «Про державно-приватне партнерство»  
• Закон України  «Про освіту»  
• Закон України  «Про фахову передвищу освіту»  
• Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення 
регуляторних бар’єрів для розвитку державно-приватного партнерства та стимулювання 
інвестицій в Україні»  
• Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реалізації 
державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти “Сучасна 

професійна (професійно-технічна) освіта” на період до 2027 року» від 12 червня 2019 р. № 419-р  
• Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства» від 11 
квітня 2011 р. № 384, якою затверджені Порядок проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення 
державно-приватного партнерства щодо об’єктів державної, комунальної власності та об’єктів, які належать Автономній 
Республіці Крим та Порядок проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства  
•Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання державної підтримки здійсненню державно-
приватного партнерства» від 17 березня 2011 р. N 279  
• Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку заміни приватного партнера за договором, укладеним 
у рамках державно-приватного партнерства» від 26 квітня 2017 р. № 298  
• Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методики виявлення ризиків здійснення державно-приватного 
партнерства, їх оцінки та визначення форми управління ними» від 16 лютого 2011 р. № 232  
• Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання приватним партнером державному партнеру 
інформації про виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства» від 9 лютого 2011 р. № 81
• Методика проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства, затверджена Наказом 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Деякі питання проведення аналізу ефективності здійснення 
державно-приватного партнерства» від 27.02.2012  №255  
•  та інші нормативно-правові акти



ПРИКЛАДИ ДПП В ОСВІТІ:

• Оновлення матеріально- 
технічної бази закладів освіти

• Надання стипендій та грантів 
здобувачам освіти та викладачам

• Розробка професійних та 
освітніх стандартів в ПТО 

• WorldSkills та різні спільні 
конкурси професійної 
майстерності 

• Дуальна освіта

• Менторство (наставництво) 

• Та інші  



БАЧЕННЯ РОБОТОДАВЦІВ 
«НІХТО НІКОМУ НЕ ВИНЕН – МИ ПАРТНЕРИ»:
• Тісна співпраця та постійна координація партнерів;
• Спільне з роботодавцем моделювання та інтеграція систем 
освіти;

• Сучасна кадрова політика;
• Фінансова допомога з боку приватних партнерів: 
організаційна, матеріальна та кадрова  -  можливість закладу її 
безболісно приймати;

• Дерегуляція та спрощення державно-приватного партнерства 
у сфері освіти – внесення змін до законодавства щодо 
виключення із загального закону галузі освіти та віднесення до 
регулювання спеціальними законами ДПП у сфері освіти;

• Широкі повноваження закладів освіти та уповноважених 
органів при укладенні договорів;

• Справжня свобода договорів про державно-приватне 
партнерство у сфері освіти;

• Пріоритетність інтересів ринку праці та особистості;
• Реальні механізми впливу приватного партнера;
• Спільне прийняття рішень при формуванні замовлення 
на підготовку кадрів, навчальних програм та процесів, які 
враховують потреби приватних партнерів та здобувачів освіти;

• Активне впровадження дуальної форми освіти;
• Внутрішнє забезпечення якості освіти;
• Податкові пільги для приватних партнерів – роботодавців*.

*Потребують внесення змін до Податкового кодексу України.
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