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Центр економічної стратегії – незалежний центр досліджень державної політики. Завдання 
ЦЕС – підтримка реформ в Україні з метою досягнення стійкого економічного зростання 
країни. Центр робить внесок у розробку стратегії економічного зростання України, здійснює 
незалежний аналіз найбільш важливих аспектів державної політики, а також працює над 
посиленням громадської підтримки реформ. Заснований у травні 2015 року. 

Наші принципи:  

• Економічна свобода (лібералізація, дерегуляція, приватизація)  

• Вільна та чесна конкуренція  

• Менша роль держави за підвищення її ефективності  

• Інформаційна прозорість та свобода слова  

• Верховенство права та захист приватної власності  

• Здорові та стабільні державні фінанси  

• Економіка, що створена на засадах знань. 

Для більш детальної інформації про ЦЕС просимо звертатися до В’ячеслава Ноздріна, 
директора з комунікацій (тел.: (044) 492-7970, office@ces.org.ua).  

Також запрошуємо відвідати наш сайт www.ces.org.ua та слідкувати за нами у соціальних 
медіа facebook.com/cesukraine чи twitter.com/ces_ukraine. 

Дослідження проведено в межах Ініціативи з розвитку аналітичних центрів в Україні, яку 
виконує Міжнародний фонд «Відродження» у партнерстві з Ініціативою відкритого 
суспільства для Європи (OSIFE) за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні. 
Матеріал відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією Міжнародного 
фонду «Відродження». 

За партнерства з аналітичною системою для перевірки контрагентів YouControl. 

mailto:office@ces.org.ua
file:///F:/!_ANNA/ЦЕС/CFS/facebook.com/cesukraine
file:///F:/!_ANNA/ЦЕС/CFS/twitter.com/ces_ukraine
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1. ГОЛОВНЕ 

В Україні існує 3,3 тисяч державних підприємств (ДП), які діють у багатьох галузях.  

Держава може володіти підприємством з метою виконання унікальної суспільної функції, яку не 
здатне забезпечити приватне підприємство, або з метою отримання прибутку на вкладений капітал 
(ROE)1. Попереднє дослідження ЦЕС виявило, що державні підприємства загалом є менш 
прибутковими за приватні. Відповідно, державі невигідно володіти ними з метою отримання 
прибутку.  

Форма власності, галузеві особливості та економічна кон'юнктура можуть впливати на прибутковість 
кожного конкретного підприємства поряд з багатьма іншими факторами. В цьому дослідженні ми 
провели аналіз анонімізованих показників фінансової звітності українських компаній за 10 років 
(2011-2020), наданих партнером дослідження компанією YouControl, виокремивши 10 галузей. 

Ми порівняли показники рентабельності власного капіталу (ROE)1 та витрат на оплату праці2 з 
медіанними значеннями для приватних підприємств відповідної галузі та відповідного року,3 
адаптувавши методологію дослідження МВФ держпідприємств у країнах Центральної, Східної та 
Південно-Східної Європи.  

Загалом, 61,1% держпідприємств є менш рентабельними за медіанне приватне. В таких галузях, як 
будівництво, видобуток корисних копалин, виробництво, розміщення і харчування, значно більше 
державних підприємств, що є менш прибутковими за медіанне приватне. В будівництві таких 89,5%, 
тоді як лише 10,5% мають вищу рентабельність. Медіанна прибутковість держпідприємств у цих 
галузях також найменша порівняно з приватними. Медіанне ДП у будівництві має лише 0,6% 
прибутковості від медіанного приватного підприємства, а в галузі виробництва – 15%.  

Трохи краща ситуація для ДП у галузях сільського господарства, надання інших послуг та транспорту. В 
цих галузях 55,6-60,6% держкомпаній є менш прибутковими за медіанне приватне підприємство. 
Прибутковість медіанного держпідприємства в цих галузях становить лише 53-63% від прибутковості 
медіанного приватного. 

Держпідприємства схильні витрачати на оплату праці більше, ніж їхні приватні конкуренти у 
більшості галузей, однак це не завжди означає нижчу прибутковість. 

Загальною рекомендацією щодо державної політики в управлінні державними підприємствами є 
передача їх Фонду державного майна і приватизація тих підприємств, які не несуть унікальної 
суспільної цінності. Реформа корпоративного управління, згідно з Керівними принципами ОЕСР, має 
впроваджуватися в тих ДП, що залишаться у державній власності. 

 
1 ROE (Return on Equity) – відношення чистого прибутку до власного капіталу. Є одним з показників рентабельності 
підприємства. В цьому дослідженні ми використовуємо термін «рентабельність» та «прибутковість» для позначення цього 
показника. 
2 Частка витрат на оплату праці в операційному доході підприємства. 
3 Медіана ділить ряд значень, розташованих від найбільшого до найменшого, на дві рівні частини. По обидва боки від медіани 
розміщується по 50% підприємств. Ми приймаємо медіанне значення для приватних підприємств відповідного року/галузі за 
точку відліку, і порівнюємо з ним показники кожного державного підприємства. Чим більше держпідприємств з ROE, що є 
меншим за медіану приватних, тим менш прибутковими держпідприємства в цій галузі схильні бути. 

https://ces.org.ua/chy-ye-derzhavni-pidpryyemstva-mensh-prybutkovymy-za-pryvatni/
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2. ВСТУП 

Згідно з Керівними принципами Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), 
держава може володіти компанією, якщо вона виконує певну унікальну суспільно важливу функцію, 
яку не може здійснити приватна компанія. Принципи управління ДП мають бути максимально 
наближеними до принципів управління приватними підприємствами. Приватні підприємства мають 
на меті отримання прибутку. Отже, державні також мають прагнути цього, але з урахуванням 
специфічних функцій, покладених на них державою.  

Україна досі володіє 3,5 тисячами держпідприємств. У 2017 році Центр економічної стратегії з’ясував, 
що державні підприємства у 2016 році були менш прибуткові за приватні на 2,9 відсоткових пункти за 
показником рентабельності власного капіталу ROE (дослідження «Чи є державні підприємства менш 
прибутковими за приватні?»). Тоді ЦЕС побудував регресійну модель на анонімізованих даних 
фінансової звітності українських компаній за 2016 рік. 

Дане дослідження Центр економічної стратегії провів у партнерстві з аналітичною системою для 
перевірки контрагентів YouControl та Фондом державного майна України. Воно має на меті оцінити 
прибутковість державних підприємств у порівнянні з приватними, базуючись на даних фінансової 
звітності за 2011-2020 роки. Вибірка склала 18 585 підприємств, 102 117 спостережень. 

У наступних розділах ми покажемо, наскільки українські державні підприємства ефективні у 
порівнянні з ДП інших країн Центральної, Східної та Південно-Східної Європи згідно з міжнародними 
дослідженнями (Розділ 3), продемонструємо зміну медіанної прибутковості державних та приватних 
підприємств за 10 років (Розділ 4.1), а також порівняємо прибутковість державних підприємств у 10 
галузях з медіаною приватних підприємств (підрозділ 4.2).  

3. ДЕРЖАВНІ ПІДПРИЄМСТВА МЕНШ ЕФЕКТИВНІ 
– МІЖНАРОДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Низка міжнародних організацій вимірювала ефективність діяльності державних підприємств (ДП) 
порівняно з приватними. Більшість з них зазначають, що державні підприємства показують гірші 
результати діяльності. У дослідженнях, які порівнюють кілька країн, зазвичай використовується 
міжнародна база даних підприємств ORBIS. Важливо, що дослідники можуть об’єднувати в одну групу 
і державні, і комунальні підприємства, через що їх загальна кількість для України іноді є більшою за 
3,3 тисяч ДП.  Нижче наведемо приклади таких досліджень. 

European Bank for Reconstruction and Development (2020) – Economic perfo rmance of state-owned 
enterprises in emerging economies: A cross-country study  

Вибірка для дослідження становила близько 17 600 державних підприємств у 25 з 38 країн, що 
розвиваються та в які інвестує ЄБРР (включаючи Україну). Були проаналізовані показники за 2014-
2016 рр. Дослідники включили до вибірки нефінансові підприємства, що належать як державі, так і 
іншим адміністративно-територіальним утворенням (регіонам, муніципалітетам) на більш ніж 25%.  

Рентабельність власного капіталу (ROE) українських державних і комунальних підприємств у 2014-
2016 роки склала близько -10%, а рентабельність їх активів (ROA) була найгіршою з 20 порівнюваних 
країн (близько -1,5%). Важливо, що 2014-2015 роки були кризовими для української економіки та 

https://www.oecd.org/publications/2015-9789264312906-uk.htm
https://ces.org.ua/chy-ye-derzhavni-pidpryyemstva-mensh-prybutkovymy-za-pryvatni/
https://ces.org.ua/chy-ye-derzhavni-pidpryyemstva-mensh-prybutkovymy-za-pryvatni/
https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/cse-economists/economic-performance-soes-in-emerging-economies.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/cse-economists/economic-performance-soes-in-emerging-economies.html
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державного сектора через втрату контролю над певними територіями (Крим і частина Донецької та 
Луганської областей), а також активні бойові дії. 

Рисунок 1. Рентабельність активів (ліворуч) та рентабельність власного капіталу (праворуч) 
державних підприємств країн регіону (%, дані 2014-2016 рр.) 

 

Джерело: European Bank for Reconstruction and Development (2020) – Economic performance of state-owned enterprises in emerging 
economies: A cross-country study. Author’s calculations based on the Orbis database. 

International Monetary Fund (2019) – Reassessing the Role of State-Owned Enterprises in Central, 
Eastern and Southeastern Europe 

Порівняння ефективності державних і приватних підприємств 14 країн Центрально-Східної Європи 
(ЦСЄ) ґрунтуються на базі даних ORBIS (для України вибірка склала близько 1 920 компаній) і 
враховують період 2014–2016 років (так само, як і в дослідженні ЄБРР вище, але тут не враховано 
комунальні підприємства). Оскільки основна увага приділяється секторам економічної діяльності, де 
державні підприємства та приватні фірми можуть конкурувати, аналіз не враховує галузі природної 
монополії.  

Державні підприємства країн регіону схильні генерувати значно менший дохід на одного працівника, 
ніж приватні компанії. Кожне спостереження порівняли з медіаною приватної компанії у відповідній 
країні/секторі/році. Це дозволило оцінити частку державних підприємств, яка перевищувала медіанне 
значення приватних компаній протягом усіх років та в усіх секторах. Якщо ця частка була менше 50%, 
то державні підприємства у цій країні мали тенденцію генерувати менший дохід на одного 
працівника, ніж порівнювані приватні. Ця частка складала менше 50% у всіх країнах, крім Естонії. В 
Україні лише 10% держпідприємств генерували вищий дохід на працівника, ніж медіанне 
підприємство приватного сектора (а отже, 90% генерували менший дохід). 

Розподіл рентабельності власного капіталу (ROE) показав, що у всіх країнах вибірки державні 
підприємства з більшою ймовірністю є менш рентабельними за приватні. В Україні, за даними 
дослідження, близько 68% державних підприємств мають рентабельність менше, ніж медіанне 
приватне підприємство. 

 

https://www.imf.org/en/Publications/Departmental-Papers-Policy-Papers/Issues/2019/06/17/Reassessing-the-Role-of-State-Owned-Enterprises-in-Central-Eastern-and-Southeastern-Europe-46859
https://www.imf.org/en/Publications/Departmental-Papers-Policy-Papers/Issues/2019/06/17/Reassessing-the-Role-of-State-Owned-Enterprises-in-Central-Eastern-and-Southeastern-Europe-46859
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OECD (2021) – Review of the Corporate Governance of State-Owned Enterprises in Ukraine  

У дослідженні детально проаналізовано сектор державних підприємств в Україні з точки зору 
ефективності діяльності та управління. На відміну від досліджень, наведених вище, цей звіт враховує 
особливості України (зокрема, різницю між державними і комунальними підприємствами) та 
використовує українські джерела даних, які мають бути більш якісними. 

Автори звіту переважно використовують дані, надані компанією YouControl, окрім деталізованих 
даних щодо Топ-15 державних підприємств, отриманих від уряду. В звіті наводяться дані про 
розбіжності у показниках звітності, наданих Кабінетом Міністрів України, компанією YouControl та 
отриманих авторами з порталу державних підприємств ProZvit та Єдиного реєстру державної 
власності ФДМУ (таблиця нижче). Як бачимо, система YouControl має найповніші дезагреговані дані. 

Таблиця 1. Порівняння доступності даних для державних підприємств  

 Разом ДП ДП, які 
працюють 

Не агреговані 
фінансові дані (2019 р.) 

Не агреговані фінансові 
дані (2018 р.) 

Єдиний реєстр ФДМУ 3 457 (2020 р.) Немає даних Немає даних Немає даних 

ProZvit 3 605 (2019 р.) 1 848 (2019 р.) ≈1 100 ≈1 400 

YouControl Немає даних Немає даних 1 922 1 839 

Мінекономіки (анкета) 3 293 (2020 р.) 1 535 (перший 
квартал 2020 р.) 

Немає даних Немає даних 

Джерело: OECD (2021) – Review of the Corporate Governance of State-Owned Enterprises in Ukraine 

Також дані компанії YouControl дають можливість порівняти середні показники ефективності 
діяльності підприємств різних форм власності – державних, комунальних і приватних (таблиця 
нижче). 

Таблиця 2. Ключові фінансові коефіцієнти (середні) 2019 року для підприємств із різними 
типами права власності 

 Рентабельн
ість 
капіталу 

Рентабельн
ість активів 

Норма 
прибутку 

Коефіцієнт 
поточної 
ліквідності 

Коефіцієнт 
строкової 
ліквідності 

Відношення розміру 
заборгованості до 
власного капіталу 

Оборот 
капіталу 

Державні 
підприємства 

2% 0% 1% 

 

1,05 0,51 0,40 0,97 

Комунальні 
підприємства 

0% 0% 0% 1,81 1,02 0,05 0,93 

Приватні 
компанії 

8% 1% 2% 1,28 0,83 0,18 1,10 

Джерело: OECD (2021) – Review of the Corporate Governance of State-Owned Enterprises in Ukraine 

https://www.oecd.org/corporate/soe-review-ukraine.htm
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Огляд ОЕСР корпоративного управління державними підприємствами в Україні надає детальний опис 
сектора державних підприємств та рекомендації щодо управління ними, зокрема щодо реформи 
корпоративного управління та приватизації.  

4. АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКИХ ДАНИХ  

4.1. ЗАГАЛЬНЕ ПОРІВНЯННЯ 

За останні 10 років кількість державних підприємств істотно не скоротилась і наразі складає 3,3 тисячі 
(з них діючих – 1,4 тисячі). Прикладів великої приватизації державних підприємств було лише 
декілька. Наприклад, «Укртелеком» – найбільше державне підприємство, приватизоване за останні 
роки, було продано за 1,3 млрд доларів у березні 2011 року. Зараз тривають судові процеси, оскільки 
держава намагається повернути компанію у свою власність через порушення новим власником 
інвестиційних зобов’язань.  

У 2018 році був ухвалений закон про приватизацію державного і комунального майна4, який спростив 
процес приватизації. Завдяки системі Prozorro.Sale, Фонд державного майна і органи місцевого 
самоврядування почали позбуватись майна. 

Щодо великої приватизації, то після вступу в силу закону проводилась передприватизаційна 
підготовка із залученням радників, але на час написання цієї записки успішно проведено лише один 
аукціон великої приватизації – продаж Першого київського машинобудівного заводу (на час 
публікації процес приватизації не завершено)5.  

Мала приватизація показала кращі результати. Успішними прикладами є приватизація державних 
пакетів акцій готелю «Дніпро»6, АТ «Київпассервіс» (автовокзали Київської області та м. Києва).7 

Розподіл власного капіталу та фінансового результату для державних, комунальних і приватних 
підприємств відрізняється (див. рисунок нижче). Державні підприємства мають найменший власний 
капітал та менший, порівняно з приватними, чистий прибуток.8 

 
4 Про приватизацію державного і комунального майна. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2269-19#Text  
5 Велика приватизація відбулася: аукціон з приватизації заводу “Більшовик” успішно завершився з результатом 1 429 017 000 
грн. https://www.spfu.gov.ua/ua/news/8236.html  
6 Державний пакет акцій розміром 100 % статутного капіталу ПрАТ “Готель «Дніпро»”. 
https://privatization.gov.ua/product/derzhavnyj-paket-aktsij-rozmirom-100-statutnogo-kapitalu-prat-gotel-dnipro/  
7 Державний пакет акцій розміром 99,9906 % статутного капіталу акціонерного товариства “Київпассервіс”. 
https://privatization.gov.ua/product/privatization-at-kiivpasservis/  
8 Через логарифмування (необхідне для кращого візуального сприйняття даних і наближення викидів до основних даних) 
різниця на малюнку може бути незначною, проте вона присутня в абсолютних значеннях. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2269-19#Text
https://www.spfu.gov.ua/ua/news/8236.html
https://privatization.gov.ua/product/derzhavnyj-paket-aktsij-rozmirom-100-statutnogo-kapitalu-prat-gotel-dnipro/
https://privatization.gov.ua/product/privatization-at-kiivpasservis/
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Рисунок 2. Розподіл власного капіталу (ліворуч) та чистого фінансового результату (праворуч)  
залежно від форми власності 

Примітка. Графік відображає квартилі. Горизонтальна лінія – це другий квартиль (медіана), нижня та верхня сторони 
зафарбованиого прямокутника – це перший (25-й процентиль) і третій квартилі (75-й процентиль). 

Джерело: анонімізовані фінансові показники компаній України, надані YouControl, розрахунки ЦЕС 

Якщо подивитись на відносний показник – рентабельність активів (ROE, який обчислюється як 
відношення чистого прибутку до власного капіталу), то бачимо, що динаміка медіанних показників 
(див. рисунок нижче) є сталою упродовж 2011-2020 рр.: приватні підприємства демонструють вищу 
рентабельність, державні –  повторюють тенденції приватних, але зі значно нижчими показниками. 

Рисунок 3. Динаміка медіанної рентабельності власного капіталу (ROE) для державних і 
приватних підприємств, % 

 

Джерело: анонімізовані фінансові показники компаній України, надані YouControl, розрахунки ЦЕС 

4.2. ПОРІВНЯННЯ ЗА ГАЛУЗЯМИ 

У попередньому розділі ми порівняли державні і приватні підприємства загалом. Але норма 
прибутковості підприємств залежить від галузі, в якій вони діють. Щоб врахувати галузеву специфіку 
компаній, ми об’єднали підприємства у 10 галузях за секторами КВЕД (детальний опис наведено в 
Додатку). Також на прибутковість впливає економічна кон'юнктура. Тому в подальшому аналізі ми 
порівнюємо показники річної фінансової звітності з урахуванням року (2011-2020). 
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Ми використали адаптовану методологію дослідження державних підприємств в країнах Центральної, 
Східної та Південно-Східної Європи, яке виконав МВФ.9 Ми порівняли медіанну прибутковість та 
частку витрат на персонал за галуззю в приватних і державних компаніях, нормалізувавши дані за 
медіанними значеннями приватних компаній. Ми взяли медіанне значення показників приватних 
підприємств у кожній з галузей в кожному році, а потім обчислили: 

1. частку державних підприємств, які є менш рентабельні за медіанне приватне підприємство (в 
приватних підприємствах це 50% за визначенням медіани; отже, якщо більше 50% 
держпідприємств розташовані нижче медіани приватних – це означає, що в цій галузі вони 
схильні бути менш прибутковими за приватні); 

2. відношення медіанної рентабельності державних підприємств до медіанної рентабельності 
приватних підприємств (з урахуванням галузі); 

3. частку державних підприємств, які витрачають більше на персонал (мають вищу частку витрат 
на оплату праці в операційному доході), ніж медіанне приватне підприємство (аналогічно до 
порівняння рентабельності). 

Ми припускаємо, що медіанна рентабельність (ROE) приватних підприємств має бути цільовим 
показником для державних (бенчмарком) у галузі та році. Іншими словами, частка ДП, в яких ROE 
нижче медіани приватних підприємств, має бути 50% чи менше. 

Як бачимо на рисунку нижче, в усіх галузях більше 50% держпідприємств мають ROE менший за медіану 
приватних підприємств. Загалом, 61,1% держпідприємств є менш рентабельними за медіанне 
приватне. Отже, вони схильні бути менш прибутковими за приватні. 

Рисунок 4. Розподіл ROE: державні підприємства по відношенню до медіанного приватного 
підприємства відповідного сектора і року (% підприємств) 

 

Тут і далі до інших послуг включено такі секції КВЕД: Операції з нерухомим майном; Професійна, наукова та технічна 
діяльність; Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування; Державне управління й оборона; 
Обов'язкове соціальне страхування; Освіта; Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги. 

Джерело: анонімізовані фінансові показники компаній України, надані YouControl, розрахунки ЦЕС 

 
9 International Monetary Fund – Reassessing the Role of State-Owned Enterprises in Central, Eastern and Southeastern Europe 
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Найбільша різниця між державними і приватними підприємствами – у галузі будівництва (89,5% 
державних компаній є менш прибутковими за медіанне приватне підприємство). Натомість 
підприємства сільського господарства та надання інших послуг мають найбільше шансів отримати 
подібну до приватних рентабельність (55,6% в обох галузях є прибутковішими за медіанне приватне 
підприємство). 

Прикметною є також значна різниця між абсолютними показниками рентабельності державних і 
приватних підприємств. Показник медіанного ROE для державних підприємств у галузі будівництва 
складає лише 0,6% від аналогічного показника приватних. Слід зазначити спільну з попереднім 
графіком тенденцію – чим більшою є частка держкомпаній, які знаходяться нижче медіани ROE 
приватних підприємств, тим більшою є різниця між медіанними значеннями ROE.  

Рисунок 5. Медіана ROE державних підприємств як відсоток від медіани ROE приватних 
підприємств (% медіани приватних компаній)  

 

Джерело: анонімізовані фінансові показники компаній України, надані YouControl, розрахунки ЦЕС 

Одним з факторів, які впливають на прибутковість, є надмірні витрати на оплату праці. Якщо 
порівняти оплату праці як частку операційного доходу державних і приватних підприємств, то 
побачимо, що державні схильні витрачати більше, але не побачимо значної розбіжності між більшістю 
галузей (див. рисунок нижче).  

ДП у галузі сільського господарства схильні мати найбільшу частку витрат на оплату праці (88,8% 
витрачають більше від медіани приватних підприємств). Це може пояснюватись тим, що до цієї галузі 
входять державні лісництва, які мають власну специфіку і не мають приватних аналогів.  

У галузях комунальних послуг та будівництва менше 50% держпідприємств витрачають на оплату праці 
більше, ніж медіанне приватне підприємство. Це означає, що вони схильні витрачати на оплату праці 
трохи менше, ніж приватні підприємства.  

В інших галузях бачимо, що державні підприємства схильні витрачати на персонал більше від  
приватних. Разом з тим, різниця між галузями не є разючою (53,7-63,5% держкомпаній витрачають на 
оплату праці більше медіани приватних).  
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Рисунок 6. Розподіл частки витрат на оплату праці в операційному доході  в державних 
підприємствах по відношенню до медіани приватних підприємств, % підприємств 

 

Джерело: анонімізовані фінансові показники компаній України, надані YouControl, розрахунки ЦЕС 

Відповідно, ми не бачимо чіткої тенденції до нижчої прибутковості в тих галузях, які витрачають на 
персонал найбільше порівняно з приватними. Разом з тим, майже у всіх галузях державні 
підприємства схильні витрачати більше (у 8 галузях з 10 більше 50% витрачають вище за медіану 
приватних). Слід зазначити, що галузь сільського господарства може мати значно вищий показник 
через включення до неї лісництв, які є виключно державними. 
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5. ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Україна володіє 3,3 тисячами державних підприємств, з них діючих 1,4 тисячі. Порівняно з 
приватними, державні підприємства схильні мати менший власний капітал та менший чистий 
прибуток. 

За підтримки партнерів дослідження YouControl та Фонду державного майна України, ми 
проаналізували наявні анонімізовані дані за результатами діяльності підприємств (як державних, так 
і приватних) за 2011-2020 рр.  

Щорічні медіанні показники рентабельності для приватних підприємств упродовж 2011-2020 року 
щороку були вищими за державні.  

Для врахування галузевих особливостей ми оцінили, скільки відсотків державних підприємств є більш 
прибутковими за медіану приватних у відповідному році та галузі. Цільовим показником 
(бенчмарком) є до 50% підприємств, що отримують менший ROE за медіану приватних. 

Загалом, 61,1% держпідприємств є менш рентабельними за медіанне приватне. У всіх 10 галузях 
більше 50% держпідприємств є менш прибутковими за медіану приватних. Значно більша частка ДП, 
що схильні демонструвати нижчу, ніж у приватних, рентабельність, –  у галузях будівництва, 
розміщення і харчування, виробництва тощо. Це є подібним до аналогічних розрахунків для державних 
підприємств у країнах Центральної, Східної та Південно-Східної Європи.10  

Ми виявили, що значення медіанної прибутковості (ROE) державних підприємств є нижчим за 
значення для приватних підприємств в тій самій галузі, з урахуванням року. Якщо прийняти медіанну 
прибутковість приватних підприємств за 100%, то у будівництві вона складає лише 0,6%; у видобутку 
корисних копалин – 2%; найбільший показник має сільське господарство – 63,6%, але й він значно 
менший за медіану приватних. 

Відповідно, якщо держава володіє підприємством з метою отримання прибутку, то вона не досягає цієї 
мети, оскільки приватні підприємства схильні бути більш прибутковими і, відповідно, ефективніше 
використовувати обмежені ресурси. 

Аналіз продемонстрував, що майже в усіх галузях українські державні підприємства схильні витрачати 
на оплату праці більше, ніж приватні (що може бути одним з факторів зменшення рентабельності). 
Найбільше таких у сільському господарстві – 88,8% державних підприємств витрачають на оплату праці 
більше, ніж медіанне приватне підприємство (може бути пов’язано з особливостями державних 
лісництв). Навпаки, в галузях будівництва та комунальних послуг (постачання води, газу, 
електроенергії) державні підприємства схильні витрачати трохи менше, ніж порівнювані приватні. У 
решті галузей більше медіанного приватного підприємства витрачають 53,7-63,5% державних. 

Як бачимо, в кожній з галузей державні підприємства схильні бути менш прибутковими, а в 
абсолютних величинах рентабельність може відрізнятись в рази. Тому держава має критично оцінити, 
які підприємства мають залишатись у її володінні, залежно від державної політики власності – в тому 
числі, з урахуванням прибутковості вкладеного капіталу (ROE). На цих підприємствах має бути 
проведена реформа корпоративного управління. Решта підприємств мають бути передані Фонду 
державного майна, підготовлені до приватизації і приватизовані.  

 
10 International Monetary Fund – Reassessing the Role of State-Owned Enterprises in Central, Eastern and Southeastern Europe 

https://www.imf.org/en/Publications/Departmental-Papers-Policy-Papers/Issues/2019/06/17/Reassessing-the-Role-of-State-Owned-Enterprises-in-Central-Eastern-and-Southeastern-Europe-46859
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ДОДАТОК. ОБМЕЖЕННЯ ДАНИХ ТА ОЧИЩЕННЯ 

За підтримки партнерів дослідження YouControl, ми проаналізували анонімізовані дані за 
результатами діяльності підприємств (як державних, так і приватних) за 2011-2020 рр. Ми об’єднали 
підприємства за трьома формами власності: державні, комунальні та приватні. Держпідприємства ми 
визначили як ті, що перебувають у Єдиному реєстрі Фонду державного майна та реєстрі 
корпоративних прав держави. Комунальні підприємства визначили за організаційно-правовою 
формою (комунальні підприємства, комунальні організації, установи). Всі інші було віднесено до 
приватних. Комунальні підприємства надалі в аналізі не використовувались. 

Таблиця 3. Загальна кількість активних підприємств (до очищення) 

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всього 

Комунальні 6982 3 859 5 549 6 026 6 073 5 835 5 938 6 985 7 635 8 370 63 252 

Приватні 248 542 136 257 201 830 310 065 307 879 278 673 303 899 321 102 312 507 270 945 2 691 699 

Державні 2 058 1 737 1 906 1 900 1 843 1 758 1 747 1 706 1 625 1 580 17 860 

Всього 257582 141 853 209 285 317 991 315 795 286 266 311 584 329 793 321 767 280 895 2 772 811 

Примітка: нижча кількість компаній у 2012 році – через стан початкових даних.  
Джерело: анонімізовані фінансові показники компаній України, надані YouControl, розрахунки ЦЕС 

У результаті очищення даних та відкидання викидів – екстремально високих та низьких значень 
(метод трьох стандартних відхилень значень «Чистий прибуток», «Власний капітал», «Рентабельність 
власного капіталу») – кількість спостережень зменшилась (див. рисунок нижче). Частково це відбулось 
за рахунок підприємств, які були зареєстровані на непідконтрольній території (Автономна Республіка 
Крим та частини Донецької і Луганської областей), частково – через пропущені значення окремих 
показників. У вибірці ми залишили компанії, які проіснували всі 10 років (або були засновані упродовж 
цих 10 років).  

Рисунок 7. Кількість підприємств у вибірці після очищення даних 

 

Джерело: анонімізовані фінансові показники компаній України, надані YouControl, розрахунки ЦЕС 
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Серед проблем з наявністю і достовірністю даних варто виокремити такі: 

• Деякі державні підприємства не визначені як такі (наприклад, ПАТ «Укрнафта», мажоритарний 
пакет якого належить державній НАК «Нафтогаз»). 

• Повністю відсутні дані щодо деяких державних підприємств (наприклад, окремі дочірні 
підприємства Укроборонпрому, звітність яких враховується в агрегованих даних 
Мінекономіки, але які окремо не відображаються на порталі ProZvit). 

• Велика кількість державних підприємств не подають звітність через перебування у стані 
ліквідації чи реорганізації. 

• Бракує даних щодо деяких показників: наприклад, останні достовірні дані щодо кількості 
працівників доступні за 2015 рік, тому не використовуються. 

• Деякі дані є підозрілими – наприклад, від’ємні значення для балансу або статей звіту про 
прибутки та збитки (як-от активи, доходи та собівартість). 

Проблеми з даними були усунуті шляхом перевірки якості та процедур очищення даних. Крім того, 
оскільки ми мали інформацію лише про поточних власників компаній, вибірка може бути менш 
репрезентативною в історичному плані, особливо якщо за цей період відбулася приватизація 
підприємства (наприклад, «Укртелеком» у 2013 р.). 
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Ми розподілили компанії за такими галузями (див. таблицю нижче). 

Таблиця 4. Розподіл за галузями (секції КВЕД) 

Галузь КВЕД (Секція) Кількість 
спостереж
ень у 
вибірці 

- з них 
державні 
підприємс
тва 

Сільське господарство A Сільське господарство, лісове господарство та рибне 
господарство 

6 724 2 944 

Видобуток корисних 
копалин 

B Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 1 757 100 

Виробництво C Переробна промисловість 27 037 1 407 

Комунальні послуги D Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 
повітря 
E Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 

5 334 172 

Будівництво F Будівництво 6 119 132 

Торгівля та ремонт авто G Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 

18 223 146 

Транспорт і логістика H Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська 
діяльність 

5 931 372 

Розміщення і 
харчування 

I Тимчасове розміщування й організація харчування 1 357 101 

Інформація та 
телекомунікації 

J Інформація та телекомунікації 2 327 281 

Інші послуги L Операції з нерухомим майном 
M Професійна, наукова та технічна діяльність 
N Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування 
O Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне 
страхування 
P Освіта 
Q Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 

17 401 2 582 

Джерело: класифікація – адаптація методології дослідження ЄБРР – Economic performance of state-owned enterprises in 
emerging economies: A cross-country study; кількість компаній – анонімізовані фінансові показники компаній України, надані 
YouControl, розрахунки ЦЕС 
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