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"Основні схеми реалізації державно-приватного
партнерства в спортивно-оздоровчій сфері"
Досліджено механізм державно-приватного партнерства в спортивній
сфері. Обґрунтовано актуальність даної проблеми в рамках розвитку державної підтримки фізичної культури й відсутності механізмів взаємодії
приватного та державного секторів у даній соціально значущій сфері суспільного життя. Проблема застосовності наявних світових механізмів реалізації проектів державно-приватного партнерства в спортивно-оздоровчій
сфері Росії визначила проблематику дослідження.
Теоретичною базою дослідження стали праці вітчизняних і зарубіжних
вчених у галузі державно-приватного партнерства, матеріали науковопрактичних конференцій, інформація, опублікована в спеціальній науковій
літературі, періодичному друці, глобальній інформаційній мережі. Як методологічну базу використано системний аналіз, порівняльний, краєзнавчий
та історичний підходи.
У статті обґрунтовано значущість та ефективність інституту державноприватного партнерства у вирішенні соціальних завдань, що стоять перед
державою, у тому числі в спортивній сфері. Проте на основі дослідження
світової практики проектів державно-приватного партнерства, аналізу
наявних схем проектів і правової застосовності досліджених схем з
урахуванням російського законодавства зроблено висновок про наявні
проблеми в реалізації механізмів державно-приватного партнерства в Росії.
Запропоновано механізм розробки проектів державно-приватного
партнерства з виділенням основних етапів у процесі здійснення проекту
в спортивній сфері: від задуму до побудови фінансової моделі і написання
бізнес-плану.
Ґрунтуючись на проведеному аналізі зарубіжної та російської практики
державно-приватного партнерства, виявлено найбільш поширені моделі
й інструменти державно-приватного партнерства, обґрунтовано доцільність
їх використання в російській практиці, а саме на рівні суб'єкта – Ростовської області. При цьому виявлено, що найбільш оптимальною і виправданою
формою партнерства держави та приватного капіталу у світлі узгодження
їх економічних інтересів під час створення й експлуатації спортивних
об'єктів на території Ростовської області є концесійна угода, будівництво
"під ключ", будівництво і передача в оренду публічному партнерові й кон-

струкція державно-приватного партнерства відповідно до "контракту життєвого циклу". Досліджено основні переваги та законодавчу застосовність
даних форм партнерства.
У процесі дослідження механізму державно-приватного партнерства
в рамках його використання в Ростовській області під час будівництва
об'єктів спортивної інфраструктури зроблено висновок про те, що практична реалізація однієї з вказаних моделей і механізмів державно-приватного партнерства складна або неможлива, тому запропоновано підхід до
розробки комбінованої, адаптованої фінансово-організаційної схеми проекту
державно-приватного партнерства, яка заснована на змішаному фінансуванні
проекту і дозволяє оптимально погоджувати соціальні й економічні інтереси
держави та приватного капіталу.
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