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Протягом останніх років в Україні успішно здійснюється приватизація 
збиткових державних підприємств, які демонструють неефективність 
та є джерелом корупції. Кабінет Міністрів (надалі – Кабмін), профільні 
міністерства та інші відомства щороку передають на приватизацію 
десятки і сотні об’єктів. Згідно з чинним законодавством, Фонд державного 
майна (надалі – ФДМУ) має отримати в управління державні компанії та 
майно, щоб підготувати його до передачі в приватні руки. На сьогод-
ні можна виокремити кілька успішних кейсів, зокрема продаж готелю 
«Дніпро» за 1,1 млрд грн, приватизацію «законсервованої» Львівської 
колонії за 407,5 млн грн. 

Актуальність дослідження полягає в тому, що за часи незалежнос-
ті України відбувається поступова трансформація від пострадянсько-
го державного устрою до ринкових умов, що передбачає зменшення 
ролі держави в управлінні державними підприємствами. Як наслідок, 
державні підприємства, що знаходились або досі знаходяться на ба-
лансі органів публічної влади, мають бути приватизовані. Особливо 
це стосується непрофільних активів, які повністю або частково не ви-
користовуються для виконання функцій, покладених на орган управ-
ління державою. Ці структури часто надають комерційні послуги, зна-
ходячись на утриманні за рахунок коштів державного бюджету.

Мета дослідження – сприяти підвищенню прозорості 
приватизації непрофільних та нерентабельних активів, 
якими управляють центральні органи виконавчої влади, 
Національна академія наук (надалі – НАН) та Національна 
академія аграрних наук (надалі – НААГ). 

У рамках дослідження було виокремлено перелік активів, що нале-
жать вищезгаданий структурам, які можуть бути передані на привати-
зацію. Загалом було проаналізовано понад 66 об’єктів. Додатково про-
аналізовано інформацію щодо об’єктів рекреації та відпочинку, якими 
керують міністерства. Також у рамках дослідження проаналізовано ін-
формаційно-аналітичні матеріали щодо ефективності управління дер-
жавними підприємствами, пораховано загальну кількість державних 
підприємств, що не функціонують і можуть бути передані на привати-
зацію.  

1. ВСТУП

31. Вступ
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Вступ

Кабінету Міністрів:

• Розробити та провести класифікацію активів на ті, які на-
дають соціальні послуги, є стратегічними і ті, які не мають 
обмежень щодо передачі на приватизацію. 

• Забезпечити інвентаризацію непрофільних активів та під-
приємств, що перебувають у стані ліквідації, реорганізації або 
банкрутства, з пропозиціями щодо строків передачі цих під-
приємств на приватизацію або інших шляхів їх відновлення, 
розвитку.

Міністерствам, НАН та НААГ:

• Зобов’язати відповідних балансоутримувачів щорічно звіту-
вати щодо стану об’єктів рекреації з наданням фото- чи відео-
доказів, у разі неможливості балансоутримувачів відвідувати 
зазначені об’єкти. 

• У разі проведення реорганізації, має бути встановлений 
кінцевий термін завершення процедури. Підприємства, які 
ліквідуються, є банкрутами чи не функціонують, мають бути 
передані до ФДМУ для подальшої приватизації.  

Фонду державного майна: 

• Забезпечити комунікаційну та медійну підтримку прове-
дення реформи приватизації, а також роз’яснити населенню 
сенс приватизації та які позитивні наслідки за собою тягне 
цей процес.

На основі отриманих результатів експертна організація StateWatch 
розробила наступні рекомендації:
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У рамках дослідження експертна організація StateWatch ставила собі 
за мету виокремити активи під управлінням центральних органів вико-
навчої влади, НАН і НААГ, що можуть бути передані на приватизацію. 

Перелік об'єктів формувався відповідно до наступних критеріїв: 
1. Майно повністю або частково не використовується для виконання 

функцій, покладених на орган управління державою, тобто непрофіль-
ні активи;

2. На ринку наявні інші суб'єкти господарювання, які виконують цю 
функцію (тобто не є монопольною функцією держави);

3. Орган управління ініціював припинення/ліквідацію ДП.

Частина з об’єктів була надана ФДМУ. Пошук інших об’єктів відбував-
ся на основі інформаційно-аналітичних матеріалів про ефективність 
управління міністерствами, а також НАН та НААГ, суб’єктами господа-
рювання, тобто державними підприємствами за 2020 рік. Інформацій-
но-аналітичні матеріали отримувались від міністерств за допомогою 
запитів на доступ до публічної інформації. 

Відповідно до цього було виокремлено 66 об’єктів, серед яких 43 не 
є юридичними особами. Відповідно, щодо останніх не вдалось отри-
мати фінансові звіти за 2018-2021 роки і проаналізувати їх фінансовий 
стан та результати, оскільки найчастіше вони є структурними підроз-
ділами державних підприємств або органів державного управління 
чи місцевого самоврядування. Як наслідок, не мають окремих рахунків 
для здійснення господарської діяльності. 

Інші 23 об’єкти є окремими юридичними особами, тому вони склада-
ють фінансові звіти, на основі яких можна проаналізувати їх фінансовий 
стан. 

2. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ДЖЕРЕЛА
ІНФОРМАЦІЇ (ДАНИХ)

52. Методологія та джерела інформації (даних)

окремі юридичні
особи з банківськими 
рахунками

не юридичні особи, 
не мають окремих 
банківських рахунків23 43
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Для отримання фінансових звітів аналітиками експертної організації 
StateWatch надсилались запити на доступ до публічної інформації з 
проханням надати:

Звіти про фінансові результати та про фінансовий стан за 2018-2021 
роки для державних організацій, закладів та установ.

Звіти про виконання фінансових планів державних підприємств за 
2018-2021 роки, звіти про фінансовий результат, звіти про фінансовий 
стан (баланс).

На основі цієї інформації виокремлюватися та аналізувалися основні 
фінансові результати, зокрема:

Для організацій, закладів та установ – у профіцит чи дефіцит пра-
цювала державна організація, заклад чи установа, обсяг бюджетних 
асигнувань, дохід від надання послуг.

Для державних підприємств – чистий фінансовий результат, кре-
диторська заборгованість, обсяг коштів, виплачений в державний бю-
джет, довгострокові зобов’язання та вартість активів. 

Для доповнення інформації на всі міністерства були надіслані запити з 
проханням надати інформацію щодо переліку закладів оздоровлення та 
відпочинку, які утримуються на балансах підприємств, установ та органі-
зацій, що належать до сфери управління міністерств, господарських то-
вариств, щодо яких міністерства здійснюють повноваження з управління 
корпоративними правами держави з вказанням назви закладів, адреси 
закладів, балансоутримувача та працює заклад чи ні.

Окрім цього, для виокремлення підприємств, що не функціонують, 
знаходяться в стадії ліквідації, банкрутства чи реорганізації були вико-
ристані інформаційно-аналітичні матеріали, надані Міністерством еко-
номіки (Мінекономіки). 

2. Методологія та джерела інформації (даних)
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3. Законодавчі рамки приватизації

3. ЗАКОНОДАВЧІ РАМКИ ПРИВАТИЗАЦІЇ

З метою суттєвого вдосконалення, спрощення і скорочення проце-
дур приватизації, а також для досягнення високих темпів приватизації,  
прозорості та відкритості у новій редакції було викладено Закон України 
«Про приватизацію державного і комунального майна». 

Відповідним нормативно-правовим актом всі об'єкти приватизації 
розбили на дві великі групи: об'єкти малої та великої приватизації. До 
об’єктів великої приватизації належать об’єкти державної або комуналь-
ної власності, вартість активів яких, згідно з даними фінансової звітності 
за останній звітний рік, перевищує 250 млн грн. Перелік об’єктів великої 
приватизації державної власності, що підлягають приватизації, затвер-
джується Кабміном за поданням ФДМУ. 

До об'єктів малої приватизації, якщо узагальнити, належать всі інші 
об'єкти, зокрема: 

1) єдині майнові комплекси державних і комунальних підприємств, 
крім тих, що належать до об’єктів великої приватизації; 

2) окреме майно (рухоме та нерухоме майно державних або комуналь-
них підприємств (у тому числі будівлі, споруди, нежитлові приміщення), 
майно, що залишилося після закінчення процедури ліквідації держав-
них або комунальних підприємств, визнаних банкрутами; майно підпри-
ємств, що ліквідуються за рішенням органу, уповноваженого управляти 
державним або комунальним майном; 

3) майно державних або комунальних підприємств, що не були прода-
ні як єдині майнові комплекси; державне або комунальне майно, що не 
увійшло до статутного капіталу господарських товариств та перебуває на 
обліку господарських товариств, створених внаслідок приватизації або 
корпоратизації);

4) об’єкти незавершеного будівництва (будівлі, споруди, передаваль-
ні пристрої, які не введені в експлуатацію), законсервовані об’єкти; 

5) об’єкти соціально-культурного призначення (об’єкти освіти, охо-
рони здоров’я, культури, фізичної культури та спорту, туризму, мисте-
цтва і преси, телебачення, радіомовлення, видавничої справи; санатор-
но-курортні заклади, будинки і табори відпочинку, профілакторії; інші 
об’єкти, призначені для задоволення соціальних та культурних потреб 
громадян незалежно від вартості майна; об’єкти соціально-культурного 
призначення, що не включені до статутного капіталу господарських то-
вариств;
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3. Законодавчі рамки приватизації

6) пакети акцій акціонерного товариства, утвореного у процесі при-
ватизації або корпоратизації, акції (частки), що належать державі у ста-
тутному капіталі господарських товариств, інших господарських органі-
зацій і підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм 
власності та розташованих на території України або за її межами, крім 
пакетів акцій акціонерних товариств, що належать до об’єктів великої 
приватизації.

Переліки об’єктів малої приватизації державної влас-
ності, що підлягають приватизації, затверджуються ФДМУ 
згідно зі ст. 11 Закону України «Про приватизацію держав-
ного і комунального майна». На виконання положень цієї 
статті розроблено Порядок подання уповноваженими 
органами управління державним органам приватизації 
пропозицій щодо включення об’єктів права державної 
власності до переліку об’єктів, що підлягають приватиза-

ції і затверджено постановою КМУ від 10 травня 2018 р. № 387. Відповідно 
до цієї постанови, ФДМУ подає щороку до 15 серпня на затвердження 
Кабміну перелік об’єктів великої приватизації, що підлягають приватиза-
ції у наступному році.

Перелік об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації, 
ухвалюється відповідною місцевою радою. Включення нових об’єктів до 
цього переліку здійснюється шляхом ухвалення окремого рішення щодо 
кожного об’єкта комунальної власності.
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4. Об’єкти, що можуть бути передані на приватизацію, які не є юридичними особами

4. ОБ’ЄКТИ, ЩО МОЖУТЬ БУТИ ПЕРЕДАНІ
    НА ПРИВАТИЗАЦІЮ, ЯКІ НЕ Є ЮРИДИЧНИМИ 
    ОСОБАМИ

Першим етапом було формування аналітиками StateWatch переліку 
активів, що можуть бути передані на приватизацію. До цього переліку на-
лежать непрофільні активи, а саме ті, що повністю або частково не вико-
ристовуються для виконання функцій, покладених на орган управління 
державою. 

Після формування загального переліку непрофільних активів були 
розіслані запити щодо надання інформації про фінансові результати цих 
об’єктів. Варто відзначити, що перелік не є вичерпним, до нього в біль-
шості увійшли бази відпочинку, санаторії, пансіонати, готелі та інші об’єк-
ти рекреації, що перебувають під управлінням центральних органів ви-
конавчої влади, їх підприємств, чи НАН, НААГ. Для пошуку та визначення 
всієї кількості непрофільних активів під управлінням центральних орга-
нів виконавчої влади, НАН та НААГ варто провести більш деталізоване 
дослідження. 

На основі відповідей на запити щодо обраних активів вдалось визна-
чити, що більша частина об’єктів не є окремими юридичними особами, 
не мають окремих рахунків, не складають окрему фінансову звітність. 
Відповідно, проаналізувати їх фінансовий стан неможливо. Так само не-
можливо з’ясувати чи використовуються вони, чи працюють та чи вико-
ристовуються для відпочинку працівників і членів сімей балансоутриму-
вача. 

Ця ситуація тягне за собою низку проблем, які потребують нагального 
вирішення. Зокрема через те, що ці об’єкти не подають окремі фінансо-
ві звіти, держава не може проконтролювати їх стан, прибуткові вони чи 
збиткові. Неможливо проконтролювати також і те, чи функціонують ці 
об’єкти сьогодні, чи вони зруйновані. У публічному доступі відсутня ін-
формація щодо цих об'єктів. Відповідно, громадськість також не може 
проконтролювати чи ефективно ними керують. 

Для прикладу, серед переліку об’єктів наявна база департаменту фі-
нансів Одеської ОДА «Фінансист», яка з березня 2020 року не експлуату-
ється. Подібна ситуація склалася також з базами «Топаз» та «Геолог», що 

1 2 3Формування
загального 
переліку

Запити щодо
надання 
інформації
про фінансові 
результати 

Аналіз
отриманих
на запити 
відповідей 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10BpQ2Sye6KOyTj3syGx55vW8zAy3u-XS/edit#gid=1149986508
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10BpQ2Sye6KOyTj3syGx55vW8zAy3u-XS/edit#gid=1223972806
https://dostup.pravda.com.ua/request/81176/response/231414/attach/3/100 0 155 21 id11410277.pdf?cookie_passthrough=1
https://dostup.pravda.com.ua/request/81176/response/231414/attach/3/100 0 155 21 id11410277.pdf?cookie_passthrough=1
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10BpQ2Sye6KOyTj3syGx55vW8zAy3u-XS/edit#gid=1149986508
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10BpQ2Sye6KOyTj3syGx55vW8zAy3u-XS/edit#gid=1149986508
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4. Кількість об'єктів рекреації та відпочинку на балансі міністерств, та їх ДП

підпорядковуються Державній службі геології та надр, які у 2016 році, за 
даними місцевих ЗМІ, були спалені невідомими людьми. 

Протягом збору інформації аналітикам StateWatch також надійшла 
інформація, що табір відпочинку Краснокутської дослідної станції са-
дівництва Інституту садівництва НААГ перебуває у зруйнованому стані. 

Додатково аналітиками StateWatch були розіслані запити на всі мі-
ністерства щодо переліку об’єктів рекреації та відпочинку з вказанням 
інформації, працюють вони чи ні. Об’єкти, що перебувають на тимча-
сово окупованих територіях, не враховувались. Результати зазначені в 
нижче.

Кількість об'єктів рекреації та відпочинку на балансі міністерств, та їх ДП
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Як зазначили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупова-
них територій, Міністерстві цифрової трансформації (надалі — Мінцифри), 
Міністерстві молоді та спорту, Міністерстві аграрної політики та продо-
вольства, Міністерстві закордонних справ (надалі — МЗС), об'єкти рекреа-
ції та відпочинку в них на балансі відсутні. 

Варто відзначити, що декілька міністерств не надали інформацію 
щодо функціонування баз, що підтверджує проблему з неможливістю 
визначити стан об’єктів. 

У свою чергу, Міністерство охорони здоров’я (надалі — МОЗ) не нада-
ло інформацію щодо об’єктів рекреації та відпочинку. 

З огляду на це, завданням центральних органів влади має стати про-
ведення повної інвентаризації зазначених об'єктів, проведення аналізу 
їх фінансових станів, інформації, чи використовуються вони за призна-
ченням, чи відпочивають там співробітники чи їх сім’ї. У разі збитковості, 
зруйнованості чи використання не за призначенням, об’єкти мають бути 
передані ФДМУ на приватизацію. Якщо об’єкти рекреації не функціону-
ють, вони теж мають бути передані на приватизацію. Органам влади до-
цільно зобов’язати балансоутримувачів щорічно звітувати щодо стану 
об’єктів рекреації з наданням фото- чи відеодоказів, у разі неможливості 
балансоутримувачів відвідувати конкретні об’єкти. 

Кабміну варто спрямувати до міністерств розпорядження щодо про-
ведення інвентаризації подібних об’єктів задля визначення загальної 
кількості, адреси та статусу таких об’єктів, а також їх ринкової вартості.
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5. ФІНАНСОВИЙ СТАН НЕПРОФІЛЬНИХ 
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5. Фінансовий стан непрофільних державних підприємств

Як вже зазначалось, частина з обраних об’єктів не є юридичними осо-
бами, відповідно фінансова інформація щодо них недоступна. Натомість 
23 об’єкти є юридичними особами та подають фінансові звіти. 

До цього переліку входить активи двох типів: 

державні організації, заклади, установи, які складають звіти про 
фінансовий стан та фінансові результати;

державні підприємства, які крім звітів про фінансовий стан та 
результати, додатково складають звіт про виконання фінансового 
плану, що є більш повним документом.

Зазначені активи були обрані за критерієм того, що вони повністю 
або частково не використовується для виконання функцій, покладених 
на орган управління державою. Також їх було обрано, тому що на ринку 
наявні інші суб'єкти господарювання, які виконують цю функцію. Тобто 
зазначені юридичні особи не виконують монопольну функцію держави. 

У межах дослідження проаналізовано 8 державних підприємств, яки-
ми керує НАН, готелі Верховної Ради та Міністерство оборони (надалі – 
Міноборони), «Аптека Міністерства внутрішніх справ» (надалі – МВС), 
підприємства Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості 
(надалі – Мінстратегпрому) та Мінекономіки. Також проаналізовано 7 баз 
відпочинку у організаційно-правовій формі державних установ різних 
міністерств.

НАН володіє низкою збиткових пансіонатів та баз відпочинку. До 
прикладу, Дитячий оздоровчий табір «Каштан» у 2020 році прозвітував 
про 3,5 млн грн збитку, а лікувально-оздоровчий пансіонат «Агарський 
мис» не отримує прибутку з 2018 року. У свою чергу, лікувально-профі-
лактичний комплекс «Феофанія» у 2020 році отримав прибуток у 12 тис 
грн, але кредиторська заборгованість підприємства у тому ж році сяг-
нула 5,6 млн грн.

Апарат Верховної Ради керує двома чиновницькими готелями, які з 
2018 року принесли 12,7 млн сукупних збитків державі. Станом на 
липень 2021 року готельні комплекси «Київ» та «Національний» мають 
сумарно 6,9 млн грн боргів. 

Серед списку непрофільних об’єктів також присутні готелі, що входять 
до сфери управління Міноборони. Проте під час проведення цього до-

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10BpQ2Sye6KOyTj3syGx55vW8zAy3u-XS/edit#gid=186733401
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10BpQ2Sye6KOyTj3syGx55vW8zAy3u-XS/edit#gid=1788334442
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10BpQ2Sye6KOyTj3syGx55vW8zAy3u-XS/edit#gid=29072257
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10BpQ2Sye6KOyTj3syGx55vW8zAy3u-XS/edit#gid=29072257
https://marlin.org.ua/news/hoteli-minoborony-rokamy-zanepadaiut-ta-pratsiuiut-u-zbytok/
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слідження готелі були передані ФДМУ на приватизацію, що є позитивним 
прикладом, коли органи управління передають збиткові підприємства на 
приватизацію. 

Мінстратегпром у квітні 2021 року створив підприємство ДП «Центр ін-
формаційно-технічної безпеки», яке надає охоронні послуги, МВС управ-
ляє аптекою, а Мінекономіки створило підприємство «Експо-2020» для 
участі у міжнародній виставці, яке досі має 338 млн грн боргів. На думку 
аналітиків StateWatch, створення окремих підприємств для виконання 
настільки вузьких завдань, як охорона чи участь у виставці, є недоціль-
ним. Також органи управління державною власністю володіють низкою 
баз у формі державних установ та організацій, які дотуються з бюджету 
спеціальними асигнуваннями. У межах дослідження проаналізовано фі-
нансову звітність 7 державних баз Служби безпеки (надалі – СБУ), МВС, 
Міністерства фінансів (надалі – Мінфін) та Державного управління спра-
вами (надалі – ДУС) за період з 2018 року по липень 2021 року. Жодна з 
них не була прибутковою за результатами звітного 2020 року.

Збитковість баз простежується не тільки під час «карантинного» 2020 
року, але і раніше. До прикладу, «Пуща-Водиця», що підпорядкована 
МВС, прозвітувала про дефіцит у 9,6 млн грн у 2019 році, а державна 
резиденція «Синьогора» закінчила 2019 рік із дефіцитом в 11,6 млн грн.  

У свою чергу, декілька підприємств надають послуги органам управ-
ління, зокрема з розміщення дітей співробітників або самих співробіт-
ників на пільгових умовах. До цих об’єктів належать Державне підпри-
ємство «Пансіонат матері та дитини «Таврійські зорі» Апарату Верховної 
Ради, заклад оздоровлення «Морська хвиля» та заклад оздоровлення 
«Променистий». Хоч ці заклади і надають послуги органам управління, 
проте все ж є збитковими та не функціонують в профіцит, за винятком 
«Променистого», який за півроку 2021 року все ж отримав прибуток в 1,5 
млн грн. У разі покращення управління цими об’єктами вони можуть за-
робляти більше та приносити прибутки. Органам управління варто про-
вести аудит цих об’єктів, на основі якого мають бути прийняті кадрові та 
управлінські рішення. 

У разі збитковості об'єктів, що не здійснюють жодних соціальних за-
вдань, не надають послуги органу управління, такі об’єкти мають бути 
передані на приватизацію.     
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6. ЛІКВІДАЦІЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ,
    БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВ

Останнім етапом дослідження став пошук підприємств, якими керують 
міністерства, НАН та НААН, які реорганізуються, ліквідуються, не функціо-
нують або перебувають у стані банкрутства. Справа в тому, що ця категорія 
підприємств підпадає під критерій передачі активів на приватизацію.

Важливість виокремлення цих активів полягає в тому, що процедура 
ліквідації чи реорганізації має певні особливості, які негативно впли-
вають на ефективність управління державними підприємствами та їх 
стан. Зокрема: 

1) Ліквідаційні комісії та комісії з реорганізації ДП очолюють дирек-
тори цих ДП, які зацікавлені у приховуванні результатів власної 
неефективності у контексті попередньої діяльності та відповідних 
рішень.

2) У складі ліквідаційної комісії та комісії з реорганізації ДП інко-
ли відсутні представники органу управління. Таким чином, орган 
управління уникає прямої відповідальності за результати реоргані-
зації та ліквідації. Також орган управління не має операційної мож-
ливості впливати на перебіг процесів реорганізації та ліквідації. 

3) Накази про реорганізацію та ліквідацію ДП інколи не містять 
встановленої дати завершення процедур реорганізації та ліквіда-
ції. Таким чином, ці процедури тривають роками. 

У звіті Мінекономіки про результати моніторингу ефективності 
управління об’єктами державної власності за 2020 рік зазначено, що мі-
ністерства здійснюють управління над 1411 суб’єктами господарювання, 
816 з яких не функціонують. Частина з цих суб’єктів перебуває у проце-
дурі банкрутства, інші можуть роками знаходитись у стані реорганізації 
або ліквідації. До прикладу, шахта «Новомиргородська» з Кіровоград-
ської області, що знаходиться під управлінням Міністерства енергети-
ки (надалі – Міненерго), ліквідується з 1998 року, а Дарницьке держав-
не торговельно-виробниче підприємство «Транс-сервіс» Міністерства 
інфраструктури (надалі – Мінінфраструктури) мало бути ліквідоване ще 
у 2005 році.

Найбільше підприємств у стані банкрутства та реорганізації перебу-
вають під управлінням Мінекономіки: 33 суб’єкти-банкрути та 119 під-
приємства у стані реорганізації. До цього списку включені спиртові та 
кінні заводи, сільськогосподарські підприємства тощо. У свою чергу, 

https://nako.org.ua/publication/derzhavni-pidpryiemstva-minoborony-iak-podolaty-koruptsiiu-i-neefektyvnist-doslidzhennia/
https://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=bf1172a3-1759-4b32-8450-fc0ae08e7904
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найбільша кількість підприємств у стані ліквідації належить Міненерго – 
44 суб’єкти, більшість з яких – це нефункціонуючі шахти. Варто зазначити, 
що ці цифри стосуються виключно підприємств, що знаходяться на 
підконтрольних Україні територіях.    

Про фінансовий стан ще 190 суб’єктів у міністерств відсутня інфор-
мація. Варто наголосити, що всі 69 підприємств Міністерства культури 
та інформаційної політики (надалі – Мінкультури) не прозвітували про 
свою діяльність. Відповідно, органу управління невідомо як про ефек-
тивність управління цими підприємствами, так і про їх стан та фінансові 
результати. 
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Велика кількість державних підприємств через свою неефективність 
та корупційні схеми на сьогодні тягне за собою лише збитки для дер-
жави. Так, у 2020 році 390 підприємств Міненерго принесли 4,7 млрд 
грн чистих збитків, а 376 підприємств Мінекономіки – 5,9 млрд грн. 
У свою чергу, лише два міністерства були оцінені у звіті як ефективні 
управлінці – МЗС, яке керує 1 підприємством, та Мінцифри, яке керує 2 
підприємствами. 

Академії наук так само володіють сотнями об’єктів, які генерують 
збитки для держави. За 2020 рік в управлінні НАН перебувало 231 під-
приємство, з яких тільки 56 підприємств закінчили рік з прибутками, 22 
підприємства перебувають в стані ліквідації, ще 6 – банкрути або знахо-
дяться в стані реорганізації. Національна академія аграрних наук Укра-
їни (надалі – НААГ) має 26 підприємств, що не проводять господарської 
діяльності, а по 17 суб’єктах – не володіє інформацією.     
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Таким чином, 74 підприємства, що знаходяться на підконтрольній 
території України та перебувають у сфері управління міністерств, НАН 
та НААГ, перебувають в стані банкрутства, 182 підприємства реоргані-
зуються, а 159 підприємств знаходяться у стані ліквідації. Окрім цього, 
певна кількість підприємств не функціонує, нерухомість простоює, з ча-
сом руйнується і, відповідно – втрачає в ціні у випадку подальшої пере-
дачі на приватизацію. Додатково, деякі працюючі підприємства теж не 
є ефективними, натомість нарощують борги та є збитковими. Варто від-
значити, що цифри є приблизними, оскільки звіти, які міністерства по-
дають в Міністерство економіки неуніфіковані за формою, відповідно, 
кількість державних підприємств, що знаходяться в стані реорганізації, 
ліквідації, банкрутства можуть відрізнятись. 
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У цьому разі органам управління варто провести повну інвентари-
зацію підприємств, якими вони керують, з виокремленням їх стану, 
аналізу фінансової звітності, вартості активів тощо. Якщо підприємства 
не надсилають фінансові звіти, органам управління варто ініціювати 
проведення перевірок, аудитів цих підприємств. 

У разі проведення реорганізації, органами управління має бути 
встановлений кінцевий термін реорганізації конкретних підприємств. 
Підприємства, які ліквідуються, є банкрутами чи не функціонують, 
мають бути передані в ФДМУ для подальшої приватизації.  
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Функціонуючі підприємства, які не забезпечують виконання органом 
управління його безпосередніх функцій, працюють у збиток, мають 
також бути передані на приватизацію.  

До позитивних прикладів приватизації можна віднести продаж на-
півзруйнованого готелю в Приморську, на місці якого після привати-
зації з’явився сучасний готельний комплекс. і

https://www.epravda.com.ua/projects/pryvatyzatsiya/2021/09/14/677691/
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7. ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

У рамках проведення дослідження було сформовано перелік акти-
вів, які можуть бути передані на приватизацію, оскільки вони не вико-
ристовується для виконання функцій, покладених на орган управлін-
ня державою, відповідно є непрофільними. До цього переліку увійшло 
66 об’єктів, 43 з яких не є юридичними особами, не подають фінансові 
звіти, не звітують про свою діяльність. Балансоутримувачі також не пу-
блікують інформацію щодо цих об'єктів. Відповідно, на сьогодні майже 
неможливо відстежити та проаналізувати фінансовий стан цих активів, 
визначити працюють вони чи ні. Це підтверджується частковою відсут-
ністю інформації щодо стану об'єктів рекреації та відпочинку на балансі 
у міністерств та їх державних підприємств.

Інші 23 об’єкти є юридичними особами і подають фінансову звіт-
ність. На основі звітності можна зробити висновок, що більшість з них 
є збитковими, вони мають велику кредиторську заборгованість та в 
більшості своїй не виконують функцій, покладених на орган управління 
державою. 

 Декілька об’єктів, за їхньою інформацією, надавали послуги відпо-
чинку або лікування співробітникам органу управління, проте вони на-
дають комерційні послуги, при цьому отримують бюджетні асигнування 
і все ж працюють в дефіцит. 

У рамках дослідження також було проаналізовано інформаційно- 
аналітичні матеріали, які органи управління державними підприємства-
ми подають до Мінекономіки. Відповідно до цих даних 887 державних 
підприємств, якими управляють міністерства, НАН та НААГ, не функці-
онують, стали банкрутами, перебувають в стані ліквідації або реоргані-
зації. Частина підприємств десятиліттями перебуває в процесі ліквіда-
ції чи реорганізації, протягом цього часу підприємства руйнуються та 
втрачають свої активи. 

На основі проведеного дослідження експертна організація State-
Watch розробила рекомендації, втілення яких дозволить пришвидшити 
процес приватизації непрофільних активів та збиткових державних під-
приємств:

Кабінету Міністрів:

спрямувати до міністерств розпорядження щодо проведення інвен-
таризації, задля визначення загальної кількості, адреси та статусу об’єк-
тів рекреації та відпочинку, а також їх можливої вартості;
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спрямувати до міністерств розпорядження щодо надання інфор-
мації про державні підприємства, які перебувають у стані ліквідації, 
реорганізації, банкрутства з пропозиціями щодо строків передачі цих 
підприємств на приватизації або інших шляхів їх відновлення, розвитку;

розробити та провести класифікацію активів на ті, які надають соці-
альні послуги, є стратегічними і ті, які не мають обмежень щодо передачі 
на приватизацію.

Міністерствам, НАН та НААГ:

провести повну інвентаризацію об'єктів рекреації та відпочинку, що 
не є юридичними особами, провести аналіз їх фінансових станів, інфор-
мації, чи використовуються вони за призначенням, чи відпочивають 
там співробітники чи їх сім’ї; 

у разі збитковості, зруйнованості чи використання не за призначен-
ням, об’єкти мають бути передані на приватизацію. Якщо об’єкти рекреа-
ції не функціонують, вони теж мають бути передані на приватизацію;

зобов’язати балансоутримувачів щорічно звітувати щодо стану об’єк-
тів рекреації з наданням фото- чи відеодоказів, у разі неможливості ба-
лансоутримувачів відвідувати конкретні об’єкти;

ініціювати проведення перевірок, аудитів державних підприємств та 
установ, що не подають фінансові звіти;

у разі проведення реорганізації на державному підприємстві чи уста-
нові має бути встановлений кінцевий термін завершення процедури. 
Підприємства або установи, які ліквідуються, перебувають у стані бан-
крутства чи не функціонують, мають бути передані в ФДМУ для подаль-
шої приватизації;  

функціонуючі підприємства, які не забезпечують виконання органом 
управління його безпосередніх функцій, працюють у збиток, мають бути 
передані на приватизацію;



22

StateWatch      Аналітична записка

7. Висновки та рекомендації

забезпечити оприлюднення фінансової звітності суб’єктів госпо-
дарювання державного сектору економіки на веб-сторінці (веб-сайті) 
суб’єкта господарювання або на офіційному веб-сайті суб’єкта управ-
ління;

забезпечити проведення щорічних аудиторських перевірок фінан-
сової звітності суб’єктів господарювання державного сектору еконо-
міки;

проаналізувати причини виникнення кредиторської заборгованості;

розглянути доцільність перебування на посаді керівників суб’єктів 
господарювання державного сектору економіки, результати фінансо-
во-господарської діяльності за 2020 рік яких оцінена «неефективно»;

забезпечити ведення обліку суб’єктів господарювання державно-
го сектору економіки, що перебувають в їх управлінні, надання розпо-
ряднику Єдиного реєстру об’єктів державної власності відомостей про 
об’єкти державної власності для формування і ведення зазначеного 
реєстру.

Фонду державного майна:

забезпечити комунікаційну та медійну підтримку проведення прива-
тизації;

забезпечити підтримку інститутами громадянського суспільства, що 
займаються аналізом збиткових державних підприємств, просуванням 
приватизації в Україні.

https://drive.google.com/file/d/1J-RVtrX46OaBwZcgxOKctC7OWpZzjfR8/view?usp=sharing
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Аналітичний матеріал підготовлений StateWatch в межах Ініціативи 
з розвитку аналітичних центрів в Україні, яку виконує Міжнародний 
фонд «Відродження» у партнерстві з Ініціативою відкритого суспіль-
ства для Європи (OSIFE) за фінансової підтримки Посольства Швеції в 
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