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ПОНАД 60% ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ МЕНШ ПРИБУТКОВІ ЗА ПРИВАТНІ — 
АНАЛІЗ ЗА 10 РОКІВ 

Рентабельність власного капіталу 61,1% державних підприємств нижча за медіанні показники приватних 
компаній.  

Про це йдеться у дослідженні Центру економічної стратегії, де аналізуються анонімізовані фінансові показники 
компаній за 2011-2020 роки (дані надані YouControl). 

Найдалі від медіанних показників бізнесу — державний сектор будівництва (майже 90% компаній нижче 
медіани), HoReCa та видобуток корисних копалин (по 76%). 

Найближче — державні сільськогосподарські підприємства (56% нижче медіани бізнесу) та транспорт і логістика 
(60%). 

Розподіл рентабельності власного капіталу (ROE): державні підприємства по відношенню до медіанного 
приватного підприємства відповідного сектора і року (% підприємств) 

 

“Якщо держава володіє підприємством з метою отримання прибутку, то вона не досягає цієї мети. Приватні 
підприємства частіше є більш прибутковими і, відповідно, ефективніше використовують обмежені ресурси.” - 
зазначив Богдан Прохоров, економіст Центру економічної стратегії. 

“Держава, на жаль, не вимагаєу керівників державних підприємств досягнення прибутковості (яке вимірюється 
рентабельністю власного капіталу). Чинна методика визначення ефективності управління базується на 
покращенні результатів попереднього періоду.  

Цим користуються директори підприємств, мінімально покращуючи показники кожного року”, - прокоментував 
ситуацію на прес-конференції, де ЦЕС представив дослідження, перший заступник Фонду державного майна 
Денис Кудін. 

 

https://ces.org.ua/soes-and-private-companies-paper/
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“Більше тисячі підприємств потрібно ліквідувати. Це політично складна історія, оскільки термін перебування на 
посаді міністра економіки - 11 місяців, а процедура ліквідації має тривати 2-3 роки. Але якщо провести процедуру 
коректно, то кошти, витрачені на ліквідацію повернуться у рази”, - зауважив в своєму виступі директор Команди 
підтримки реформ Мінекономіки Денис Шемякін. 

“Ми надаємо дані про всі компанії незалежно від форми власності і розглядаємо їх в модулях аналітики 
однаково. Через свою специфіку ДП мають ряд особливостей. По них можна побачити більше публічних осіб, 
пов’язаних з цим підприємством, більше зв’язків з декларантами. Однак у нас є труднощі з якістю даних в 
опублікованій державою фінансовій звітності”- підкреслює фінансовий аналітик YouControl Роман Корнилюк. 

Дослідження і презентація його результатів проведені 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. 

Переглянути запис прес-конференції можна за посиланням. 

https://youtu.be/lDErisJSf40

