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досвіду в цій сфері, моніторингу та компаративного аналізу національного нормативного 

забезпечення та рекомендацій ОЕСР задля розроблення пропозицій удосконалення 

податкового законодавства.  
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РЕФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ НА ПРИКЛАДІ ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» 

 

REFORMING THE CORPORATE GOVERNANCE OF STATE ENTERPRISES ON THE 

EXAMPLE OF NNEGC ENERGOATOM 

 
Анотація. Досліджено законодавчі та організаційні аспекти впровадження корпоративного 

управління державного підприємства ДП “НАЕК “Енергоатом”. 

Abstract. The legislative and organizational aspects of the implementation of corporate governance of 

the state enterprise NNEGC Energoatom have been studied.. 

 

У 2014 році Організацією економічного співробітництва та розвитку (далі — ОЕСР) з 

Урядом України було підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо поглиблення 
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співробітництва [1], щоб відобразити взаємне прагнення вирішити проблеми державної 

політики, з якими стикається Україна. В рамках цього меморандуму був розроблений План 

заходів щодо Державного управління згідно якого була запроваджена реформа 

корпоративного управління державних підприємств в Україні. 

У 2020 році реформа почала впроваджується у ТОП-15 найбільших державних 

компаніях: НАК “Нафтогаз України”, АТ “Укрзалізниця”, АТ “Державна продовольчо-

зернова корпорація України”, ПрАТ “Укргідроенерго”, НЕК “Укренерго”, АТ “Укрпошта”, 

ДК “Укроборонпром”, ДП “НАЕК “Енергоатом”, ДП “Адміністрація морських портів 

України”, ДП “Міжнародний аеропорт “Бориспіль”, ДП “Украерорух”, ТОВ “Оператор 

ГТС”, АТ “ДАК “Автомобільні дороги України”, ДП “Поліграфкомбінат “Україна”, АТ 

“Аграрний фонд” [2]. 

Одним з підприємств, на якому досі не впровадження корпоративне управління є ДП 

“НАЕК “Енергоатом” (далі – Енергоатом). Підприємство забезпечує близько 55 % потреби 

України в електроенергії, в осінньо-зимові періоди цей показник сягає 70 %. 

Перші міжнародні зобов’язання України щодо корпоратизації Енергоатому були взяті 

у 2013 році шляхом підписання Гарантійної угоди, датованої 25 березня 2013 року, між 

Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку, яка ратификована Законом 

України від 15 травня 2014 року № 1267-VII [3] та набула чинності 23 грудня 2014 року. У 

відповідності до угоди Гарант (Україна) зобов’язується вжити, або сприяти вживанню всіх 

необхідних заходів аби корпоратизація Позичальника відбулася протягом двох років після 

дати набуття чинності Угодою про надання позики або в будь-який інший термін, 

погоджений з Банком. Отже, корпоратизація Енергоатому за міжнародними зобов'язаннями, 

повинна була бути проведена до кінця 2016 року. 

Крім міжнародних зобов’язань, корпоративна реформа Енергоатому повинна була 

бути проведена на виконання нормативно-правових актів України, а саме Постанови КМУ 

[4] та Указу Президента України [5]. Але досі не зроблено конкретних дій щодо виконання 

міжнародних зобов’язань та вимог українського законодавства щодо корпоратизації 

Енергоатому, що не дає змогу останньому покращити свою діяльність через впровадження 

корпоративного управління та залучення додаткових фінансових ресурсів та застосування 

форм співпраці з міжнародними та вітчизняними партнерами, які Енергоатом не може наразі 

використовувати перебуваючи у статусі унітарного державного підприємства. 

Треба зазначити, що корпоративна реформа Енергоатому перебуває під пильним оком 

міжнародних донорів України (вплив яких буде підсилений у період післявоєнної відбудови 

економіки України), які, в свою чергу, включають вимогу щодо корпоратизації у свою 

документи. Так, Міжнародний валютний фонд включив вимогу щодо корпоратизації 

Енергоатому як умову фінансування України у відповідності до програми Стенд-бай як 

структурний маяк від виконання якого залежить подальше кредитування економіки України. 

У зв’язу з вищевикладеним, необхідно активізувати роботу державних органів та 

інституцій щодо якнайшвидшої корпоратизації ДП “НАЕК “Енергоатом”, що надасть змогу 

поліпшити функціонування державного підприємства (збільшити надходження дивідендів до 
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державного бюджету України) та виконати міжнародні зобов’язання від яких залежить 

подальше надання фінансових ресурсів, які необхідні для відбудови економіки України у 

післявоєнний період. Крім того, для успішного проведення корпоратизації Енергоатому 

необхідно враховувати попередній досвіт проведення корпоратизації інших державних 

підприємств, що дозволить уникнути помилок та прорахувань. 
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