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І. Запатріна є членом Групи експертів з питань публічно-приватного  

партнерства Європейської Економічної Комісії ООН, консультантом 

Світового банку та Європейського Банку Реконструкції та Розвитку з 

питань публічно-приватного партнерства, співавтор Модельного закону про публічно-

приватне партнерство для країн СНД, співпрацює з питань ППП з Групою експертів Комісії 

ООН по міжнародному торгівельному праву (UNCITRAL); співавтор підручників з питань 

публічно-приватного партнерства та викладач у вищих навчальних закладах багатьох країн 

світу, кореспондент від України журналу EPPPL («European Procurement and Public Private 

Partnership»). Має значний досвід у підготовці та реалізації інфраструктурних проектів за 
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господарства (2007-2010 рр.), заступником директора Науково-дослідного фінансового 

інституту при Міністерстві фінансів України (2005-2007). Має 112 наукових та аналітичних 

публікацій в Україні та за кордоном. 

 

БЛОК 1 

 
10.00 - 13.00     Презентація програми семінару-тренінгу. Знайомство з учасниками 
 

1.2. Глобальна Стратегія Сталого Розвитку Організації Об'єднаних Націй (2015 
- 2030 рр.): 

- Від Цілей Розвитку Тисячоліття (ЦРТ) до Цілей Сталого Розвитку (ЦСР) 
- Цілі, завдання та механізми реалізації Глобальної Стратегії Сталого 
Розвитку 
- Трансформація міст в Розумні й Сталі у відповідності з ідеологією ЦУР 
- Міжнародний досвід створення смарт-міст і нові виклики для України в 
зв'язку з прийняттям ЦСР 

 



 

1.3. Механізми підтримки Цілей Сталого Розвитку з боку міжнародного 
співтовариства: 

- Фінансова та нефінансова підтримка, передбачена в рамках ЦСР 
- Офіційна допомога розвитку і результати її використання для досягнення 
ЦРТ 
- Трансформація моделі офіційної допомоги розвитку в контексті ЦСР 
- Міжнародні організації та фонди; їх роль в підтримці ЦСР 
- Досягнення ЦСР через модернізацію інфраструктури на базі публічно-
приватного партнерства 

 
1.4. Довгострокове планування розвитку міст в контексті Цілей Сталого 
Розвитку: 

- Методологічні підходи до розробки / адаптації стратегій розвитку міст 
- Індикатори досягнення ЦСР 
- Роль інфраструктури у досягненні  ЦСР 
- Муніципальні інфраструктурні плани (МІП) як інструмент реалізації 
стратегій сталого розвитку міст 
- Інституційне середовище з управління розвитком міст 

 
13.00 - 14.30   ОБІД 
 

БЛОК 2 

 
14.30 - 18.00    2.1. Розробка і реалізація муніципальних інфраструктурних планів (МІП): 

- Методологічні основи оцінки проектів, що включаються до МІП 
- Пріоритезація інфраструктурних проектів в рамках МІП 
- Визначення механізмів реалізації проектів (капітальні витрати державних і 
місцевих бюджетів, кредитні та грантові кошти, публічно- приватне 
партнерство) 
- Фінансові та нефінансові переваги залучення приватного бізнесу в 
модернізацію інфраструктури міст 
- Управління підготовкою та реалізацією МІП 

 
2.2. Роль публічно-приватного партнерства (ППП) в забезпеченні сталого 
розвитку міст: 

- Сутність, принципи і сфери застосування ППП 
- Класифікація форм і моделей ППП 
- Глобальні тренди в публічно-приватному партнерстві в контексті ЦСР 
- Кращі міжнародні практики та підходи в сфері ППП 
- Найбільш поширені помилки при підготовці та реалізації проектів ППП 

 
2.3. Можливості публічно-приватного партнерства для розвитку міст в 
Україні: 

- Аналіз ефективності ППП, для чого він потрібен і з чого складається 
- Ризики реалізації проекту, розподіл їх між сторонами 
- Організаційно-правові форми ППП відповідно до новацій законодавства 
- Ініціювання проектів приватним бізнесом 
- Гарантії виконання зобов'язань за договором ППП 

 
2.4. Дискусія, відповіді на запитання 
 

 


