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Реферат (укр.)
Дисертацію присвячено поглибленню теоретичних положень та розробленню науково-методичних і практичних
рекомендацій, спрямованих на вдосконалення державного регулювання розвитку концесійних відносин в Україні для
створення передумов забезпечення їх дієвості в сучасних умовах. Узагальнено наукові підходи до розкриття економічної
сутності концесії; висвітлено науково-практичні засади реалізації механізму концесії в системі державного регулювання
національної економіки. Поглиблено наукове обґрунтування середовище регулювання процесів концесії в національній
економіці. З метою виявлення можливостей активізації застосування концесії в національній економіці визначено
галузеву специфіку здійснення концесійної діяльності в Україні, розкрито її переваги та можливі ризикові аспекти
застосування. Враховуючи узагальнення накопиченого світового досвіду регулювання концесії та правові аспекти
регулювання концесійної діяльності в національній економіці, висвітлено напрями можливої їх імплементації у сферу
регулювання для забезпечення ефективності використання наявних у країні об’єктів державної та комунальної власності.
Запропоновано комплекс практичних рекомендацій щодо вдосконалення регулювання впровадження концесії з позицій
національних інтересів. Конкретизовано пропозиції щодо формування моделі оцінювання її доцільності з позицій

державного партнера та запровадження економічних стимулів регулювання концесійних відносин у національному
господарстві.

Реферат (англ.)
The dissertation is devoted to deepening of theoretical positions and development of scientific-methodical and practical
recommendations directed on improvement of the state regulation of development of concession relations in Ukraine for
creation of preconditions of maintenance of their efficiency in modern conditions of development. The author generalizes
scientific approaches to the disclosure of the economic essence of the concession; scientific and practical principles of
realization of the concession mechanism in the system of state regulation of the national economy are covered. The scientific
substantiation of the environment of regulation of concession processes in the national economy is deepened. It is confirmed
that in the current conditions prevailing in the national economy there is an urgent need to form new approaches to
establishing partnerships between public and private sectors of the economy, as well as state regulation of such partnerships.
The content of the practical mechanism of the concession from the standpoint of its investment nature, which is realized
through the performance of the concession of the main functions in economic development (organizational and administrative,
integration, protection and reproduction). The peculiarities of the formation of the environment of regulation of concession
relations in the system of state regulation of the national economy, which is focused on creating favorable conditions for
investing in the creation and operation of concession facilities, which is focused on creating favorable conditions for investing in
the creation and operation of concession facilities for both Ukrainian and foreign participants, ensuring coordinated interaction
between partners on the managerial impact on concession facilities. In order to identify opportunities to intensify the use of
concessions in the national economy, the sectoral specifics of concession activities in Ukraine are identified, its advantages and
possible risk aspects of application are revealed.
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