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Метод: фокус-групи з працівниками і не працівниками підприємств з 
приватизаційного списку в найбільших містах (Запоріжжі, Києві, Одесі/Южному, 
Харкові)

Методологія

Реакція на запропоновані 
твердження: 

 7 переваг приватизації
 7 ризиків приватизації

Спонтанні реакції: 

 особисте ставлення до 
приватизації в Україні

 ставлення до приватизації 
співробітників відповідних 
підприємств

 переваги/недоліки приватизації 
для груп зацікавлених сторін

Для кожного було визначено 
рівень підтримки 
і проведено обговорення.

Фокус-групи 
проводилися 
у партнерстві 
з GfK Ukraine



Оцінка поточного стану підприємств з 
приватизаційного списку
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Довідка: Харків

Джерело: Фонд держмайна

9 об’єктів малої приватизації

серед яких:

• «Український державний інститут по 

проектуванню заводів важкого 

машинобудування»

• Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Завод «Радіореле»

• Єдиний майновий комплекс Харківського 

хлібозаводу №1

3 об’єкти великої приватизації

• ПАТ Турбоатом

• ДП Електроважмаш

• АТ Харківобленерго
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ПАТ Турбоатом: довідка

Джерела: Фонд держмайна, Турбоатом, «Економічна правда»

75%

15%

6%

Структура власності

Держава

ПЗНВІФ "Сьомий" КУА "Сварог Ессет 
Менеджмент" (пов`язують  з К. Григоришиним -
Росія)
Biscone Limited, Кіпр (контролюється холдингом 
"Силовые машины" Олексія Мордашова (Росія))

Продукція
• парові турбіни для ТЕС і АЕС
• гідравлічні турбіни для ГЕС і ГАЕС
• газові турбіни для ТЕС
Продукція експортується у 45 країн світу.

Працівники
3690 осіб

4015 4815 4739 7226

2014 2015 2016 2017

Активи*

1842
2694

2161 2378

2014 2015 2016 2017

Чистий дохід*

1274 1000 1327 1547

2014 2015 2016 2017

Заборгованість*

637 1633
1065

710

2014 2015 2016 2017

Чистий прибуток*

*(млн грн)
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УСПІХИ

• Одне з найуспішніших державних 
підприємств

• Чистий прибуток у 2017 році –
710 млн грн 

ПАТ Турбоатом: поточний стан
(фокус-групи з працівниками ДП Харкова)

«Мы работаем на оборудовании 40-45-летней
давности и как-то еще тянем»

ПРОБЛЕМИ

• відтік кадрів 

• відсутність стратегії розвитку

• забюрократизованість
(підписання договору на ремонт 
застарілого 
обладнання може тривати до півроку)
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Джерело: Фонд держмайна, Електроважмаш

Продукція
• турбогенератори для ТЕС і АЕС
• гідрогенератори для ГЕС
• великі електричні машини
• тягове обладнання
Продукція експортується у 40 країн світу.

1425
1319 1284

1454

2014 2015 2016 ІІІ.2017

Активи* 100%

Структура власності

Держава

Працівники
4875 осіб

ДП Електроважмаш: довідка

1865 1897 1539 1010

2014 2015 2016 ІІІ.2017

Чистий дохід*

699 1007 1012 1177

2014 2015 2016 ІІІ.2017

Заборгованість*
22 -121 6 6

2014 2015 2016 ІІІ.2017

Чистий прибуток*

*(млн грн)
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ДП Електроважмаш: поточний стан
(фокус-групи з працівниками ДП Харкова)

• Росія була і залишається основним 
замовником

• зменшення кількості замовлень

• відбувається переорієнтація на інші 
ринки, в т. ч. Польський

• Чистий прибуток у 2017 році (III кв.) –
лише 6 млн грн   
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Джерело: Фонд держмайна, Харківобленерго, «Економічна правда»

Передача та розподілення електричної енергії 
• 1,5 млн абонентів в Харківській області, в т. ч. 

метро, водоканали, Турбоатом, 
Електроважмаш

• 48 267 км ліній електропередач
• 11 165 підстанцій

65%

30%

5%

Структура власності

Держава

Garensia Enterprises Limited (Кіпр), 
пов'язана з групою "Энергетический 
стандарт" К. Григоришина (Росія)
Інші власники

Працівники: 
6581 осіб

АТ Харківобленерго: довідка

2667 3344 3732 5570

2014 2015 2016 2017

Активи*

3948 4941
6793 7948

2014 2015 2016 2017

Чистий дохід*

366 539
1089

1356

2014 2015 2016 2017

Заборгованість*
30 32

-100

31

2014 2015 2016 2017

Чистий прибуток*

*(млн грн)
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АТ Харківобленерго: поточний стан
(фокус-групи з працівниками ДП Харкова)

• заборгованість комунальних підприємств

• брак інструментів впливу на боржників

• періодичні затримки заробітної плати

• неефективне керівництво

• чистий прибуток у 2017 році –

лише 31 млн грн 
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Поточний стан підприємств з приватизаційного списку
(фокус-групи в Харкові)

Спільні проблеми: 
• «відкати»

• «кишенькові» посередники

• вища собівартість через:

• низьку продуктивність праці

• «роздуту» адміністрацію

• відсутність розвитку

• політичний вплив

«[Противники приватизации] не
видят ситуацию изнутри, что
у нас далеко не мед на
предприятии государственной
формы собственности»



Ставлення до державної та приватної 
форм власності
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Більшість опитаних вважають приватну власність 
більш ефективною за державну (1/2)

НЕ ПРАЦІВНИКИ ДП ПРАЦІВНИКИ ДП
Вища прибутковість

Збільшення кваліфікації 
спеціалістів

Більші можливості для 
модернізації

Збільшення інвестицій в 
людський капітал

Скорочення «роздутого 
штату»

Мінімізація корупційних 
ризиків

• Зарплата базується на результатах праці 
(стимулювання продуктивності)

• Вища зацікавленість власника в розвитку 
підприємства

• Вища оплата для більш ефективних 
співробітників

• Ефективніший пошук ринків збуту

(всі фокус-групи)
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АЛЕ:
НЕ ПРАЦІВНИКИ ДП ПРАЦІВНИКИ ДП

• Ризик банкрутства приватних підприємств вище без державної підтримки
• Менші надходження до бюджету: приватні підприємства не платять державі 

дивіденди, можуть мінімізувати податки
• Незахищеність та скорочення персоналу, зменшення соцпакету

• Можливе зловживання монопольним 
становищем

• Можливе неофіційне працевлаштування

• Тиск держави вище на приватний, ніж на 
державний бізнес:

• Бюрократія
• Корупційний податок

Більшість опитаних вважають приватну власність 
більш ефективною за державну (2/2)

(всі фокус-групи)



Обізнаність про процес приватизації



17НАЗВА ПРЕЗЕНТАЦІЇ 11.09.2018

Ключові канали отримання інформації про 
приватизацію

(учасники фокус-груп в Харкові)

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

Місцеві facebook-спільноти

Центральні ТБ канали

Сарафанне радіо

БАЖАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

Працівники приватизованих раніше 
підприємств

Власники приватизованих раніше 
підприємств

Для працівників: керівники підприємств, 
які планується приватизувати

Соціальна реклама



Зацікавлені сторони
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Зацікавлені сторони приватизації - спонтанно 
названі

• Фонд держмайна

• Уряд

• Місцева влада

• Політики

• Інвестор

• Нинішнє керівництво

• Працівники

• Постачальники

• Споживачі

(всі фокус-групи)



20НАЗВА ПРЕЗЕНТАЦІЇ 11.09.2018

МОЖЛИВОСТІ РИЗИКИ

Уряд • Отримання траншу МВФ
• Грошові надходження від приватизації
• Покращення інвестиційного клімату
• Зростання народної довіри, якщо 

процес пройде успішно
• У випадку обленерго: зняття з себе 

відповідальності за зростання тарифів

• Втрата контролю над 
стратегічними підприємствами;
ризик їх занепаду або 
перепрофілювання

• Недоотримання дивідендів
• Низька оціночна вартість 

підприємств

Споживачі • Вища якість обслуговування • Підвищення цін

Інвестори • Дешеві активи
• Кращий доступ до іноземних ринків
• Отримання прибутків

• Нездатність сплатити накопичені
борги

• Незахищеність права власності

Зацікавлені сторони приватизації: ключові 
можливості та ризики 1/2

(всі фокус-групи)
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(всі фокус-групи)
МОЖЛИВОСТІ РИЗИКИ

ФДМУ • «Відкати» від інвестконкурсів

Постачальники • Збільшення обсягу замовлень за 
рахунок збільшення обсягів 
випуску та ефективності

• Невиконання попередніх
зобов’язань новим керівництвом

Працівники • Збільшення заробітних плат
• Вищий рівень дотримання 

техніки безпеки
• Повернення заборгованостей з 

заробітної плати

• Скорочення персоналу
• Скорочення соцгарантій
• Закриття окремих цехів

Зацікавлені сторони приватизації: ключові 
можливості та ризики 2/2



Ставлення до приватизації: 
переваги, ризики і стереотипи
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 -   5   10   15   20   25   30

Іноземці куплять держпідприємства, щоб
закрити їх, знищуючи таким чином
конкуренцію

Приватні власники не будуть зацікавлені в
розвитку підприємства

Новий власник після приватизації підніме ціни
на продукцію підприємства, що погано для
споживачів

Приблизний рівень підтримки запропонованих 
модератором тверджень, осібПрацівники ДП Не працівники ДП

Співробітники держпідприємств менш схильні підтримувати 
стереотипні ризики приватизації

(всі фокус-групи)
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Зарплата на держпідприємствах: 
оцінка харків’ян

Працівники держпідприємтв:

• Зарплата на ДП часто є 
фіксованою

• Система оплати праці не 
стимулює розвиток 
співробітників

Працівники приватного сектору:

• «Біла» зарплата

• На успішних ДП (Турбоатом, 
Електроважмаш) зарплата 
залишається високою

• Додатково, на ДП 
сприятливіші умови праці

«[Противникам приватизации] 
нужна зарплата, как на частном 

предприятии, а режим работы, как 
на государственном»
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Працівники держпідприємств більше погоджуються з 
наступними перевагами приватизації

(всі фокус-групи)

0 5 10 15 20 25 30

Політики використовують державні 
підприємства для заробляння грошей, якими 

потім фінансують вибори.

За державної власності підприємства часто 
розкрадаються, чого не приватний власник не 

допустить

На приватних підприємствах вище зарплатня, 
ніж на державних

Нові власники будуть підвищувати 
ефективність, зокрема, звільняючи зайвий 

персонал

Приблизний рівень підтримки запропонованих 
модератором тверджень, осіб

Працівники ДП Не працівники ДП
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Найбільш згадувані проблеми зайнятості на ДП

«роздутість» 
штату
кумівство
неефективна 
організація 
робочого часу
втрата
спеціалістів

Ризик оптимізації штату новим власником

Інтерпретують в цілому 
як необхідність: 
вища ефективність праці –
вищі зарплати
Але: професіоналізм може 
стати не основним 
критерієм для скорочення

Мінімізація ризику

Скорочення має починатись з 
керівного і адміністративного 
складу
Критерії звільнення 
мають бути прозорими
Навчання, перепрофілювання 
звільнених
Виплата компенсацій
згідно законодавства

Розуміння необхідності оптимізації штату
(всі фокус-групи)

В приватного [власника] те саме: 
він потім візьме «своїх»



Ідеальна приватизація: 
як зробити так, щоб всі виграли
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Ідеальна приватизація – це
(на думку учасників фокус груп в Харкові)

• Незалежність інвестора від політичних кіл

• Недопущення покупців з Російської Федерації

• Прозорість фінансового стану підприємств, відкритість 
інформації про покупців

• Гарантії модернізації підприємств, збереження робочих місць, 
виплати всіх боргів

• Надання державі функцій часткового контролю за 
приватизованим підприємством
(в т. ч. контроль з боку Антимонопольного комітету)



Рекомендації щодо комунікаційної політики
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• Менше обіцянок в майбутньому часу – більше конкретики і успішних 
прикладів приватизації

• Висвітлювати конкретні досягнення приватизованих підприємств: 
рівень зарплат, інвестицій, створення робочих місць

• «Показувати» зацікавлених іноземних інвесторів

• Чесно казати про стан підприємств і перспективи їх розвитку

Рекомендації щодо комунікації приватизації
(фокус групи в Харкові)
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• З працівниками підприємств з приватизаційного списку – їх керівництво і 
потенційні власники

• На рівні держави – зацікавлені інвестори, власники і співробітники раніше 
приватизованих підприємств

• Спеціалізований сайт про приватизацію для потенційних іноземних 
інвесторів

• Соціальна реклама – зовнішня і на ТБ

• Національне телебачення

• Частина людей не довіряє нікому

Хто і як має комунікувати щодо приватизації?
(фокус групи в Харкові)



Висновки
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• Турбоатом і Електроважмаш вважаються найуспішнішими підприємствами в 
державній власності. Триває їх переорієнтація з російського ринку

• Харківобленерго страждає від невиплати боргів комунальних підприємств

• Висока оцінка рівня зарплати на Турбоатомі і Електроважмаші не 
працівниками цих компаній

• Працівники ДП, навпаки, невдоволені системою винагород

Особливості приватизації в Харкові
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• Учасники фокус-груп вважають приватну власність ефективнішою за 
державну. Частина допускає, що для великих і стратегічних підприємств 
держава може виступати ефективним власником

• Побоювання і стереотипи щодо приватизації базуються на попередньому 
досвіді непрозорого продажу державних підприємств

• Учасники фокус-груп розуміють необхідність оптимізації діяльності 
приватизованих підприємств – скорочення і зміну структури штату

Висновки 1/2
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• Працівники державного сектору більш схильні вважати, що 
рівень заробітної плати вищий на приватних підприємствах, але 
умови організації робочого часу – жорсткіші

• З одного боку, українці не довіряють державі; з іншого –
очікують більшого державного втручання в процес приватизації 
(додаткові умови до інвестора, регулювання зайнятості, цін на 
продукцію приватизованого підприємства тощо)

• Керівники підприємств з приватизаційного списку мають більше 
розповідати про приватизацію працівникам

Висновки 2/2



Приватизація: 
погляд харків’ян
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тел.: (044) 492-7970

office@ces.org.ua

www.ces.org.ua
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twitter.com/ces_ukraine
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