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Солодовнік О. О. Оцінювання середовища публічно-приватного партнерства та його впливу на інтереси партнерів
Цілі статті полягають у представленні взаємозв’язку умов і факторів, що формують середовище публічно-приватного партнерства (ППП), роз-
критті сутності та змісту його оцінювання та в обґрунтуванні методичного підходу до оцінювання ступеня впливу факторів середовища ППП 
на інтереси його сторін. У статті визначено ключові умови здійснення ППП і фактори, під дією яких вони формуються, а також встановлено 
можливості партнерства впливати на різні групи факторів. Розгляд існуючих методичних підходів до оцінювання середовища суб’єктів економіч-
ної діяльності в контексті особливостей ППП, обумовлених природою таких відносин, дозволив обґрунтувати необхідність подальшого розвитку 
методології діагностики середовища ППП та запропонувати методичний підхід до оцінювання середовища ППП, який, на відміну від існуючих, до-
зволяє оцінити вплив факторів середовища ППП на інтереси партнерів (у статиці і динаміці) та ідентифікувати фактори, що є джерелом загроз 
реалізації таких інтересів. Застосування пропонованого методичного підходу на практиці сприятиме інклюзивному та безпечному розвитку ППП. 
Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є розвиток теоретичних основ і розробка методології забезпечення безпеки ППП.
Ключові слова: загроза, інтерес, методичний підхід, оцінювання, публічно-приватне партнерство, середовище публічно-приватного партнерства.
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Солодовник О. А. Оценка среды публично-частного партнерства  

и ее влияния на интересы партнеров
Целями статьи являются представление взаимосвязи условий и фак-
торов, формирующих среду публично-частного партнерства (ПЧП), 
раскрытие сущности и содержания его оценки и обоснование мето-
дического подхода к оцениванию степени влияния факторов среды 
ПЧП на интересы его сторон. В статье определены ключевые условия 
осуществления ПЧП и факторы, под действием которых они форми-
руются, а также установлены возможности партнерства влиять 
на разные группы факторов. Рассмотрение существующих методи-
ческих подходов к оцениванию среды субъектов экономической дея-
тельности в контексте особенностей ПЧП, обусловленных природой 
таких отношений, позволило обосновать необходимость дальней-
шего развития методологии диагностики среды ПЧП и предложить 
методический подход к оцениванию среды ПЧП, который, в отличие 
от существующих, позволяет оценить влияние факторов среды ПЧП 
на интересы партнеров (в статике и динамике) и идентифицировать 
факторы, являющиеся источниками угроз реализации таких интере-
сов. Применение предлагаемого методического подхода на практике 
будет способствовать инклюзивному и безопасному развитию ПЧП. 
Перспективами последующих исследований в данном направлении 
являются дальнейшее развитие теоретических основ и разработка 
методологии обеспечения безопасности ПЧП.
Ключевые слова: интерес, методический подход, оценка, публично-
частное партнерство, среда публично-частного партнерства.
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Solodovnik O. O. Evaluating the Sphere of Public-Private Partnership  

and its Impact on the Interests of Partners
The article provides the interrelation of the conditions and factors that form 
the sphere of public-private partnership (PPP), disclosure of the essence and 
contents of its evaluation, and substantiation for a methodical approach to 
the extent of impact on the sphere of PPP an the interests of the parties. The 
article defines the key conditions for implementation of PPP and the factors 
of influence on their formation, possibilities of partnership to impact differ-
ent groups of factors are determined. Consideration of existing methodical 
approaches to the evaluation of the environment of economic entities in the 
context of the PPP characteristics, which are conditioned upon the nature of 
such relationships, helped to substantiate the necessity of further develop-
ment of the methodology for diagnosing the PPP sphere and suggest a me-
thodical approach to the evaluation of the PPP sphere, which, unlike existing 
ones, allows to evaluate the influence of the PPP factors on the interests of 
partners (in static and dynamic) and identify the factors that can be sources 
of threats to implementation of such interests. Application of the suggested 
methodical approach in practice should contribute to the inclusive and se-
cure development of PPP. Prospects for future research in this direction will 
be further development of the theoretical foundations and elaboration of a 
methodology for ensuring security of PPP.
Keywords: interest, methodical approach, evaluation, public-private partner-
ship, sphere of public-private partnership.
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Публічно-приватне партнерство (ППП) здійсню-
ється в певному середовищі, яке являє собою 
сукупність різноманітних умов і факторів, що 

позитивно або негативно впливають на його діяльність і 
потребують прийняття управлінських рішень для вико-
ристання створюваних можливостей реалізації інтере-
сів партнерів і запобігання шкідливої дії деструктивних 
чинників. Підставою для пошуку відповідних рішень є 

аналіз та оцінювання умов і факторів, якими характери-
зується той чи інший період діяльності ППП, а також їх 
впливу на інтереси його сторін.

Дослідженням проблем створення умов для роз-
витку ППП активно займаються такі відомі вітчизняні 
та зарубіжні науковці: Богдан І., Винницький Б., Варнав-
ський В., Головінов О., Гриценко Л., Делмон Дж., Запа-
тріна І., Лендьєл М., Маслюківська О., Матос-Кастано 
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Дж., Махалінгам А., Онищук Б., Павлюк К., Сегварі П., 
Тер-Мінасян Т., Сакацуме Т., Федулова Л., Чукаєва І. та 
ін. Учені досить детально вивчають умови ефективності 
ППП і перешкоди, які заважають його успішній реалі-
зації, працюють над розробленням механізмів подолан-
ня останніх. Попри значні досягнення, вважаємо, що у 
зв’язку з динамічним характером умов здійснення ППП 
зазначені питання зажди мають досить актуальний ха-
рактер і потребують постійного вивчення. Водночас 
слід констатувати, що науковцями поки що не надано 
системної та аргументованої характеристики впливу се-
редовища ППП на інтереси його сторін, не розроблено 
цілісну методологію оцінювання такого впливу. Це зу-
мовлює помилки й нестабільність у системі управління 
ППП, нездатність ППП своєчасно й адекватно реагува-
ти на виклики ситуації, яка складається в певний період 
його діяльності, розбіжності між прогнозними очіку-
ваннями сторін партнерства та фактичним станом задо-
волення їхніх інтересів. 

Метою статті є представлення взаємозв’язку умов 
і факторів, що формують середовище ППП, розкриття 
сутності та змісту його оцінювання й обґрунтування ме-
тодичного підходу до оцінювання ступеня впливу фак-
торів середовища ППП на інтереси його сторін.

Протягом останніх десятиліть до впровадження 
механізмів ППП у господарську практику вда-
ються дедалі більше країн, запозичуючи успіш-

ний досвід або його елементи, які дають достатньо чіт-
кі орієнтири для розвитку «кращої» ділової практики. 
Оскільки наявний досвід імплементації інституту ППП 
свідчить про неадекватність перенесення та проекції 
відповідних механізмів без урахування специфічних на-
ціональних умов, то проблематика формування сприят-
ливих умов розвитку ППП залишається якщо не провід-
ною, то дуже значущою темою наукових дискусій. 

Ґрунтовний аналіз наукових праць з цієї тематики 
[1–9] та ін., а також власні дослідження автора існуючої 
практики здійснення ППП дозволяють дійти висновку, що 
ключовими умовами успішності таких партнерств є такі:
 створення і розвиток відповідного інституцій-

ного середовища; 
 дотримання балансу інтересів партнерів; 
 забезпечення довіри між партнерами та довіри 

громадськості до ППП; 
 політична підтримка і стабільність; 
 створення повної, несуперечливої та стабільної 

нормативно-правової бази; 
 створення державного органу з питань ППП; 
 розробка організаційного механізму взаємодії 

сторін ППП; 
 підготовка фахівців у сфері ППП; 
 використання і розповсюдження набутого до-

свіду ППП; 
 сприятливі умови ведення бізнесу та інвести-

ційний клімат в країні; 
 макроекономічна стабільність та достатність 

фіскального простору фінансування проектів 
ППП; 

 доступність джерел недержавного фінансуван-
ня проектів ППП; 

 розробка інструментів фіскальної політики, 
спрямованих на стимулювання участі суб’єктів 
підприємницької діяльності в проектах ППП; 

 економічна обґрунтованість тарифів, простота 
і прозорість механізму їх формування; 

 спроможність і готовність споживачів платити 
за продукцію, що реалізується в рамках ППП; 

 створення та поширення цілісної методології 
здійснення ППП. 

На сьогодні світовою наукою теоретично обґрун-
товано і доведено на практиці доцільність за-
стосування таких специфічних для ППП інстру-

ментів, як стандарти оцінювання ефективності у вигляді 
Value for Money, компаратора ППП і компаратора дер-
жавного сектора, матриці розподілу ризиків проекту 
між партнерами тощо, ведеться робота по створенню 
цілісної методології здійснення ППП. Разом із тим, ди-
намічний розвиток процесів у різних сферах суспільного 
життя висуває нові вимоги до здійснення ППП, що обу-
мовлює необхідність вдосконалення існуючих і розроб-
ки нових теоретико-методологічних основ забезпечен-
ня ефективності проектів ППП. Зокрема, загострення 
протиріч в економічній, політичній і соціальній сферах, 
що спостерігається протягом останніх років по всьому 
світу, актуалізує науковий пошук у напрямі убезпечення 
ППП від негативного впливу факторів середовища його 
функціонування. Натомість цілісної методології забез-
печення безпеки ППП поки що не сформовано.

Умови середовища ППП, забезпечення яких зна-
чною мірою визначає ефективність використання ін-
ституту ППП у сучасній ринковій економіці та сприяє 
більш повній реалізації інтересів його сторін, форму-
ються під впливом різноманітних взаємопов’язаних і 
взаємообумовлених факторів, які згідно із усталеним в 
економічній науці підходом можуть бути класифіковані 
на фактори внутрішнього і зовнішнього середовища. 

Внутрішнє середовище є специфічним для даного 
партнерства і являє собою унікальне сполучення вироб-
ничих, фінансових, кадрових, маркетингових та органі-
заційних факторів. Зовнішнє середовище ППП форму-
ється з елементів, на які партнерство не має безпосеред-
нього впливу, може генерувати можливості та загрози 
для ППП і поділяється на мікро- та макросередовище. 

Основними складовими мікросередовища ППП 
є споживачі, конкуренти, постачальники, посередни-
ки, партнери (крім сторін ППП), контактні аудиторії та 
ринок робочої сили. Таке середовище впливає на по-
ведінку сторін ППП, а також стиль і характер його ді-
яльності. Водночас ППП також впливає на мікросередо-
вище, яке у відповідь певним чином реагує. Наприклад, 
застосування простого і прозорого механізму форму-
вання тарифів, надання адресних субсидій і проведення 
роз’яснювальної роботи серед населення дозволяють 
уникнути опортуністичної поведінки споживачів, що 
дає можливість встановлювати тарифи на рівні, що за-
безпечує окупність вкладень. 

http://www.business-inform.net
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Макросередовище ППП включає фактори, які без-
посередньо не впливають на його діяльність, але так чи 
інакше позначаються на функціонуванні всіх суб’єктів 
господарювання у відповідній сфері. Найбільший вплив 
на формування умов здійснення ППП справляють між-
народні, інституційні, фінансово-економічні, науково-
технічні, соціальні й екологічні фактори. Такі фактори 
мають обмежувальні, а іноді й стимулюючі властивості, 
але в будь-якому випадку властивості, які проявляються 
в одному напрямі від елемента середовища до конкрет-
ного ППП [10, с. 50]. 

Для прийняття управлінських рішень щодо адек-
ватної реакції ППП на зміни, які відбуваються в його 
середовищі, необхідно комплексно проаналізувати за-
значені вище фактори, що передбачає певне оцінюван-
ня. Таке оцінювання доцільно проводити за допомогою 
комбінації якісних і кількісних підходів, що уможливить 
отримання більш повної картини щодо стану та динамі-
ки розвитку середовища ППП.

У практиці оцінювання середовища суб’єктів еко-
номічної діяльності найбільшого поширення 
набули такі методичні підходи, як: РЕST-аналіз, 

у рамках якого оцінюється зовнішнє середовище за по-
літичними, економічними, соціальними та технологіч-
ними факторами; SLEPT-аналіз, що також передбачає 
оцінювання зовнішнього середовища, але за соціальни-
ми, юридичними, економічними, політичними та техно-
логічними факторами; STEEPLE-аналіз, який уможлив-
лює оцінювання зовнішнього середовища за соціально-
культурними, інноваційно-технологічними, економіч-
ними, навчально-освітніми, політичними, юридичними 
факторами та факторами охорони навколишнього се-
редовища; SWOT-аналіз, за допомогою якого досліджу-
ється внутрішнє та зовнішнє середовище суб’єкта еко-
номічної діяльності та оцінюються його сильні і слабкі 
сторони, можливості та загрози. Кількісний підхід за-
стосовується переважно для оцінювання вагомості фак-
торів і груп факторів та зв’язків між ними. Задля цьо-
го більшість дослідників застосовують кореляційний 
аналіз. Натомість можливості такого аналізу є значно 
більшими, оскільки за допомогою його інструментарію 
можливо встановити форму залежності та силу впливу 
факторів середовища на будь-яку результативну ознаку, 
а також величину зміни результативної ознаки при зміні 
окремого фактора або сукупності досліджуваних фак-
торів. Такими результативними ознаками пропонуємо 
розглядати інтереси сторін ППП.

Інтереси держави і бізнесу, як сторін ППП, є по-
ліваріантними та надзвичайно мобільними, що обумов-
лено стрімкою динамікою економічного та політичного 
життя. З часом і під впливом різних обставин вони мо-
жуть змінюватися змістовно, втрачати свою вагомість 
або, навпаки, її набувати, втрачати актуальність і зника-
ти, а можуть з’являтися нові інтереси, які не були перед-
бачені на етапі ініціювання партнерства. Отже, система 
інтересів сторін ППП являє собою нелінійну динамічну 
систему, яка весь час перебуває в русі та розвивається у 
зв’язку зі змінами, що відбуваються в середовищі ППП, 

тому його оцінка має здійснюватися з урахуванням ме-
тодологічного принципу: статики і динаміки. 

Кожний з факторів середовища ППП по відно-
шенню до можливості реалізації інтересів парт-
нерів може бути позитивним або/та негативним. 

Деструктивна дія конкретного чинника є джерелом за-
грози, що ускладнює або унеможливлює узгодження та 
реалізацію інтересів партнерів, які є принциповою умо-
вою ініціювання і здійснення ППП і гарантією його існу-
вання. Таким чином, оцінювання факторів середовища 
ППП має також передбачати ідентифікацію факторів, 
що є джерелом загроз реалізації інтересів сторін ППП.

Ураховуючи вищезазначене, для оцінювання се-
редовища ППП пропонується методичний підхід, який, 
на відміну від існуючих, дозволяє оцінити вплив факто-
рів середовища ППП на інтереси партнерів (у статиці та 
динаміці) та ідентифікувати фактори, що є джерелом за-
гроз реалізації таких інтересів. 

Послідовність оцінки середовища ППП та його 
впливу на інтереси партнерів наведено на рис. 1.

Розглянемо більш детально зміст та інформаційно-
аналітичне забезпечення кожного з етапів.

На першому етапі дослідження на основі вивчен-
ня домінант відомих теоретичних розробок і концепту-
альних засад здійснення ППП, аналізу оглядів існуючої 
практики, передумов і перспектив реалізації ППП, ре-
зультатів опитувань громадської думки, контент-аналізу 
нормативно-правових актів і конкурсних пропозицій 
доцільно об’єктивно визначити потреби сторін ППП, 
які задовольняються через механізми ППП, а також пе-
реваги, яких набувають партнери у такій взаємодії. По-
дальша інтерпретація отриманих даних полягає у визна-
ченні (вербальному описі) інтересів держави/місцевої 
влади та суб’єктів підприємницької діяльності як сторін 
ППП. Інтереси – це усвідомлені потреби, сформовані 
суспільством, соціальними групами, особистостями [11, 
с. 34]. Суть і зміст економічних інтересів виражається 
через конкретні економічні форми, які перетворюються 
на стимули діяльності [12, с. 192].

Другий етап полягає у визначенні та групуван-
ні факторів середовища ППП, що впливають на інтер-
еси його сторін. Для вирішення цих завдань доцільно 
провести STEEPLE-аналіз і SWOT-аналіз з подальшим 
узагальненням отриманих результатів за групами фак-
торів середовища ППП: група факторів макросередо-
вища (міжнародні, інституційні, фінансово-економічні, 
науково-технічні, соціальні, екологічні); група факторів 
мікросередовища (споживачі, конкуренти, постачаль-
ники, посередники, партнери (крім сторін ППП), кон-
тактні аудиторії, ринок робочої сили); група факторів 
внутрішнього середовища (виробничі, фінансові, кадро-
ві, маркетингові, організаційні), а також визначенням 
загроз існуванню ППП. 

На третьому етапі на підставі дослідження нау-
ково-методичних підходів, представлених у фаховій 
лі тературі та нормативно-правових актах, здійснюєть-
ся попередній відбір показників, які кількісно характе-
ризують інтереси сторін ППП і фактори середовища, 
що впливають на їх реалізацію, а також встановлю-
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 1 Етап  

Визначення інтересів сторін ППП  

2 Етап  
Визначення та групування факторів середовища ППП,

що впливають на інтереси його сторін
 

3 Етап  
Формування системи показників оцінювання факторів

середовища ППП та їх впливу на інтереси учасників
партнерства

 

4 Етап
 Збір та підготовка інформації

 

5 Етап

 Оцінювання зміни факторів середовища ППП

  

6 Етап

 
Оцінювання впливу зміни факторів середовища ППП

на зміни інтересів партнерів

 
7 Етап 

Ідентифікація загроз реалізації інтересів сторін ППП

Рис. 1. послідовність оцінки середовища ппп і його впливу на інтереси партнерів

ються їх нормативні та порогові значення. Для вибору 
показників-репрезентантів інтересів сторін ППП за-
стосовується метод центра ваги, а для перевірки показ-
ників, що характеризують фактори середовища ППП, 
на мультиколінеарність та виключення корельованих 
ознак розраховуються попарні коефіцієнти кореляції 
між показниками.

Завданнями четвертого етапу є збір та підготов-
ка інформації для статистичного аналізу динаміки та 
дослідження взаємозв’язків факторів середовища та ін-
тересів сторін ППП. Формування релевантної інформа-
ції здійснюється окремо в розрізі інтересів державного і 
приватного партнерів та факторів середовища ППП, що 
впливають на їх реалізацію. 

П’ятий етап дослідження полягає в оцінці змін 
факторів середовища ППП, що проводиться на осно-
ві результатів аналізу рядів динаміки, які характеризу-
ють зміни в часі рівнів показників факторів середовища 
ППП. За результатами такої оцінки встановлюються 
фактори, що швидко або повільно розвиваються, а та-
кож загальні тенденції їх зміни.

На шостому етапі оцінюється вплив зміни факто-
рів середовища ППП на зміни інтересів партнерів. Таку 
оцінку пропонується здійснювати за допомогою інстру-
ментарію кореляційного аналізу, який дозволяє: 

 встановити форму залежності окремого інте-
ресу (результативної ознаки, представленої 
відповідним показником-репрезентантом) від 
факторів середовища ППП (факторних ознак): 
позитивна, негативна; лінійна, нелінійна; 

 з’ясувати за допомогою часткового показника 
еластичності величину зміни окремого інтер-
есу при зміні фактора середовища ППП за не-
змінності інших чинників; 

 оцінити на підставі β-коефіцієнтів силу впливу 
факторів на окремий інтерес; 

 проранжувати фактори середовища ППП за 
рівнем їх впливу на інтереси партнерів.

Для вирішення завдання сьомого етапу фактич-
ні значення показників факторів негативного 
впливу, виявлених на попередньому етапі до-

слідження, порівнюються з пороговими значеннями, 
а також встановлюється їх відповідність (невідповід-
ність) за змістом загрозам існуванню ППП, визначеним 
на другому етапі дослідження. У разі перевищення по-
рогових значень і встановлення змістовної тотожності 
фактор ідентифікується як загроза реалізації інтересів 
сторін ППП.                     
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ВИСНОВКИ
За результатами проведеного дослідження можна 

сформулювати такі висновки:
1. Актуальним завданням для кожної держави, 

яка прагне розвивати партнерські відносини з бізнесом,  
є створення сприятливого середовища ППП як сукуп-
ності різноманітних умов і факторів, що забезпечують 
успішність ППП. Умови здійснення ППП формуються 
під дією різноманітних взаємопов’язаних факторів, на які 
партнерство може прямо чи опосередковано впливати 
або не може впливати і має пристосовуватися (відповід-
но, фактори внутрішнього, мікро- і макросередовища).

2. Підґрунтям прийняття виважених управлін-
ських рішень щодо адекватної реакції на зміни середо-
вища ППП є результати комплексного аналізу його фак-
торів, що передбачає певну оцінку стану та динаміки їх 
розвитку, яку доцільно здійснювати за допомогою як 
якісних, так і кількісних методів. 

3. Розгляд існуючих методичних підходів до оці-
нювання середовища суб’єктів економічної діяльності в 
контексті особливостей ППП, обумовлених природою 
таких відносин, дозволив обґрунтувати необхідність по-
дальшого розвитку методології діагностики середовища 
ППП і запропонувати методичний підхід до оцінювання 
середовища ППП, який, на відміну від існуючих, дозво-
ляє оцінити вплив факторів середовища ППП на інтер-
еси партнерів (у статиці і динаміці) та ідентифікувати 
фактори, що є джерелом загроз реалізації таких інтер-
есів. Застосування пропонованого методичного підходу 
на практиці сприятиме інклюзивному та безпечному 
розвитку ППП.                     
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