
НАСЛІДКИ ЗГОРТАННЯ ДЕРЖАВНОГО 
СЕКТОРУ В ЕКОНОМІЦІ ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ

(ПАВЛО ФРОЛОВ,  КОНСУЛЬТАНТ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ)

Конференція:

«Неоліберальні реформи в Україні ‐
пошук альтернатив»
Київ, 9 червня 2018 року





СТРУКТУРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
ЗА 9 МІСЯЦІВ 2017 РОКУ

Державний 
сектор – 15%

Приватний 
сектор – 85%



ТЕОРІЯ ПРИВАТИЗАЦІЇ

Неокласичний напрям політичної 
економії:
«1. Механізм ринкового 
саморегулювання найкраще 
забезпечує рівновагу економічної 
системи.
2. Приватна власність ефективніша 
у забезпеченні товарами і послугами 
кращої якості та за нижчими 
цінами завдяки гармонійного 
розподілу обмежених благ.
3. Державна власність спричиняє 
хаос у розподілі ресурсів, менш 
ефективна, гальмує прогрес, 
породжує конфлікти.»

V.S.

Кейнсіанський та 
інституціональний напрям 
економічної теорії:
«1. Необхідне державне 
регулювання економіки.
2. Приватна власність не є 
найдосконалішою формою 
організації виробництва.
3. Корисним є  оптимальне 
розширення державної 
власності.»



НАДХОДЖЕННЯ ДО 
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 

КОШТІВ
ВІД ПРИВАТИЗАЦІЇ 

ДЕРЖАВНОГО МАЙНА У 
1992‐2017 РОКАХ

‐‐‐‐‐‐‐
* ‐ до 1999 року 

проводилась ваучерна 
приватизація



ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРИВАТИЗАЦІЇ 1992 - 2017

5/6 економічного потенціалу великої європейської
країни було приватизовано менш ніж за 11 млрд. 

доларів США або всього лише 13% номінального ВВП 
України 1990 року

Примітка 1: приватизація великих 
стратегічних об’єктів відбувалась 
виключно за грошові кошти.
Примітка 2: Закон передбачав 
обов’язкову конкуренцію покупців.

держава

олігархи



СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ ПРИВАТИЗАЦІЇ 1992 - 2017

За роки незалежності Україна втратила близько 17 
мільйонів робочих місць, з яких 13 мільйонів нових 

безробітних, заробітчан і нелегалів – є «внеском» саме 
приватизації.



ПРИНЦИПИ УСПІШНОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ. СХІДНА ЄВРОПА

1. Швидкість.
-------------------------------------------------

2. Соціальна 
спрямованість.
--------------------------------------------------

3. Ефективний контроль.
-----------------------------------------------------------------------------------

4. Доступ іноземного 
капіталу.



ГЕОГРАФІЯ МОДЕЛЕЙ ПРИВАТИЗАЦІЇ



ПРИКЛАД ПРИВАТИЗАЦІЇ КРИВОРІЖСТАЛІ

Виробничі потужності -
0,7% від всеукраїнського 
показника.

Ціна продажу у 2005 року 
- 4,8 млрд.дол. – це 44% 
усіх надходжень за всі 26 
років приватизації.



ПОРУШЕННЯ ЗАКОНІВ І КОНСТИТУЦІЇ ПРИ ПРИВАТИЗАЦІЇ, 
ОРЕНДІ

тисяч об'єктів енергетики, промисловості, АПК, 
транспорту, в тому числі:

- 10 підприємств Укррудпрому,
- ММК ім. Ілліча,
- Луганськтепловозу,
- Укртелекому,
- Одеського припортового заводу,
- морських портів України тощо.



СПОСОБИ ТІНЬОВОЇ, НЕЗАКОННОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ:

- передача державних пакетів акцій до 
статутних фондів інших компаній,

- відчуження майнових комплексів через 
доведення до банкрутства,

- реорганізація заборонених до приватизації 
держпідприємств з виділенням привабливих 
активів на інші компанії,

- умисне дроблення контрольного пакету акцій 
тощо.



ПОЛІТИКА ПРИВАТИЗАЦІЇ «НОВОЇ» ВЛАДИ
(ПІСЛЯ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ)

Сумарні плани по 
надходженням від 
приватизації на 2014-2017 
роки - 68 млрд.грн. (це на 1 
млрд.грн.  більше за  
фактичні надходження за 
всю попередню 
приватизацію).

Фактично продано - на 6% від запланованого



НЕДОЛІКИ РЕФОРМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖПІДПРИЄМСТВАМИ:

1) відсутність відповідальності незалежних членів наглядових рад за 
результати свої роботи;
2) можливість політично впливати на склад наглядових рад зберігається, а 
відповідальність міністрів за свій вибір — розпорошується;
3) невідповідність обсягу винагороди незалежних менеджерів рівню їх 
інтелектуальних трудових затрат;
4) нерівномірність реформаторських процесів;

5) звуження повноважень держави як 
власника реалізовувати свої стратегічні 
рішення;
6) реформа не передбачає прив'язки 
повноважень члена НР– представника 
держави, до його перебування на 
державній службі



НОВИЙ ЗАКОН «ПРО  ПРИВАТИЗАЦІЮ  
ДЕРЖАВНОГО  І  КОМУНАЛЬНОГО  

МАЙНА»

- чинний з 7 березня 2018 року

Основні ідеї:
1) максимально спростити 
процедури приватизації;
2) головний пріоритет -
захист прав покупців-
інвесторів



НЕДОЛІКИ НОВОГО ЗАКОНУ:

1. Замість 6 – всього 2 групи об’єктів. Різке збільшення майнового цензу при 
віднесенні їх до малої приватизації - до вартості майна - 250 млн.грн., 
неврахування чисельності працюючих.
2. Порушення  прав працівників СГ-підприємств на отримання майна та 
зем.ділянок при розпаюванні.
3. Скасування передприватизаційної підготовки.
4. Неінформативність стартової ціни об’єктів малої приватизації, встановленої 
на рівні балансової вартості майна або номіналу пакету акцій.
5. Конфлікт при визначенні правового статусу зем.ділянок під об’єктами
приватизації.
6. Термін оскарження приватизаційних угод – всього 3 роки.
7. Можливість вирішення спорів у міжнародному комерційному арбітражному
суді.
8. Не повна заборона на участь російського капіталу в укр.приватизації.
9. Мораторій на банкрутство з дня прийняття рішення про приватизацію.



АЛЬТЕРНАТИВИ РОЗПРОДАЖУ ДЕРЖВЛАСНОСТІ

1. залишення об’єкту у державній власності

2. реорганізація 

3. ліквідація



ПОРІВНЯННЯ ДЕРЖАВНОЇ І 
ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ

ПЕРЕВАГИ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ У:
- мотивації;
- конкурентному середовищі,
- можливості повного присвоєння заробленого 
прибутку.

ДЕРЖАВНА ФОРМА ВЛАСНОСТІ при 
нормальній організації краще дбає про:
- обороноздатність,
- суспільний добробут,
- вирішення соціально-значущих, але 
неприбуткових з точки зору приватного бізнеса 
завдань



ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО «НЕЕФЕКТИВНІСТЬ» 
ДЕРЖВЛАСНОСТІ

* У І півріччі 2017 року внесок держкомпаній (36 млрд. гривень чистого 
прибутку) у загальний позитивний фінансовий результат всієї 
економіки (19%) був більшим ніж питома вага державного сектору в 
економіці України (15,8%).
--------------------------------------------------

* У держсекторі вищою на 3% ніж в середньому по економіці була і 
офіційна середня зарплата.
---------------------------------------------------

* Приватизація водопостачання у США призвела до збільшення на 60% 
тарифів, погіршення якості води і обслуговування споживачів, втрати 
третини робочих місць.
----------------------------------------------------

* Частка державних компаній у рейтингу Fortune Global 500 
збільшилась у 2006-2014 рр. з 8 до 23%.



НАЙБІЛЬШІ КОМПАНІЇ СВІТУ. 2017 РІК



ЯКОЮ МАЄ БУТИ ПРИВАТИЗАЦІЯ В ІНТЕРЕСАХ 
НАРОДУ УКРАЇНИ?

1. Запровадження грошових компенсацій за раніше приватизовані 
великі та стратегічні об'єкти за прикладом Великобританії.
2. Зупинення тіньового відчуження держоб'єктів та покарання найбільш 
зухвалих його розкрадачів.
3. Розширення можливостей використання конкурентних переваг на 
відповідних ринках, особливо у ПЕК та ЖКГ.
4. Перехід від фіскальної до інвестиційної моделі приватизації: 
спрямування приватизаційних коштів на модернізацію, інновації та 
науку.
5. Залишення передприватизаційної підготовки.
6. Оприлюднення результатів перевірок виконання інвестиційних, 
соціальних, екологічних, виробничих зобов’язань за всіма об’єктами за 
весь період приватизації.



ВИСНОВОК: НЕ ФОРСУВАТИ ПРИВАТИЗАЦІЮ (КРІМ  МАЛИХ ,  
НЕПЕРСПЕКТИВНИХ  В  ПЛАНІ  ОЗДОРОВЛЕННЯ  АБО  ВИКОНАННЯ  

СУСПІЛЬНО  ВАЖЛИВИХ  ФУНКЦІЙ  ПІДПРИЄМСТВ), А 
СКОНЦЕНТРУВАТИ ЗУСИЛЛЯ НА ПІДВИЩЕННІ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ .  НЕОБХІДНІ ЗАХОДИ:

- скасування передачі управлінських і кадрових повноважень 
«незалежним» наглядовим радам держкомпаній,
- персоніфікація політичної відповідальності за результати роботи 
підприємств,
- корпоратизація усіх державних унітарних комерційних підприємств,
- утворення єдиного організаційного центру для реалізації функцій 
управління об’єктами держвласності,
- формування корпусу професійних управлінців – держслужбовців, що 
можуть виконувати функції членів наглядових рад, забезпечення 
належного рівня оплати їх праці виходячи із досягнення поставлених 
цілей та виробничо-фінансових результатів діяльності держкомпаній.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
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Більше інформації на ці теми у моїх публікаціях:
- «Дзеркало тижня» за 17 березня 2018 р.

- «Українська правда» від 29 березня 2017 р.
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