
 

 

 

 

 

 

 
ПІДГРУНТТЯ  
На засадах попередніх оглядів-аналізів реформи корпоративного врядування, що їх ОЕСР виконала в секторі цивільного 

літакобудування та в секторі вуглеводнів України, ОЕСР виконає поглиблений огляд-аналіз  державної енергетичної компанії 
Укренерго. Ця компанія відповідає за функціонування й технологічний контроль об’єднаної енергетичної системи України та 
передачу електроенергії до регіональних розподільчих мереж.  З 2017 року  в Укренерго відбуваються важливі реформи 
корпоративного врядування, і члени першої незалежної  Наглядової ради були призначені у жовтні 2018 року. Компанія 
знаходиться в процесі корпоратизації для зміни правової та організаційної форми з  унітарного підприємства на публічне 
акціонерне товариство. Цей процес має на меті підтримати відповідність умовам європейського енергетичного ринку з 

подальшою інтеграцією України в цей ринок. 
 
ВИКОНАННЯ ОЕСР АНАЛІЗУ УКРЕНЕРГО  

Мета цього проекту – надати підтримку діяльності органів державної влади в Україні з реформування корпоративного 
врядування в секторі електроенергетики і, таким чином, вдосконалювати як його конкурентоспроможність на глобальних 
ринках в майбутньому, так й енергетичну безпеку України та її громадян. В рамках аналізу на базі Керівних принципів ОЕСР 
щодо корпоративного врядування на підприємствах державної форми власності  буде виконано оцінювання 
корпоративного врядування Укренерго та будуть сформовані рекомендації щодо його подальшого вдосконалення.  Проект 

почав свою роботу у січні 2019 року і до червня 2020 року прагне досягти наступних результатів: 

 Виконати аналіз діючих структури корпоративного врядування, правової форми та механізмів регулювання Укренерго ;  

 Надати комплексну оцінку поступу Укренерго в реалізації реформи корпоративного врядування; а також 

 Оприлюднити висновки аналізу в органах ОЕСР та відповідних інституціях, задіяних у реформуванні державних 
підприємств України. 

В реалізації цього проекту до тісної співпраці будуть залучені важливі зацікавлені сторони в Україні, а саме:  Міністерство 

фінансів, Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Міністерство енергетики, Фонд державного майна,  Кабінет Міністрів 

України, Укренерго та інші відповідні органи державної влади. Проект використає й інтелектуальний внесок громадянського 

суспільства, спільноти науковців, представників бізнесу, дотичних міжнародних установ (ЄБРР, Світовий Банк), а також 
розробників політики щодо державних підприємств і практиків її реалізації з країн, що є членами Технічної робочої групи з 

питань державної форми власності та практики приватизації. 

ПРО КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ ОЕСР ЩОДО КОРПОРАТИВНОГО ВРЯДУВАННЯ ДЕРЖАВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ   
 

В публікації Керівні принципи ОЕСР щодо корпоративного врядування на підприємствах 
державної форми власності  країнам надано конкретні поради стосовно підвищення 
ефективності виконання ними обов’язків власника компанії, що допомагає державним 

підприємствам ставати більш конкурентоспроможними,  компетентними та прозорими. 

Все більше країн рухаються в бік реалізації Керівних принципів і користуються ними в 
процесі розроблення регулювання, структури корпоративного управління та політики 

власності. Керівні принципи можуть стати рушійною силою реформ на 
загальнонаціональному рівні через приведення практики у відповідність до міжнародних 
стандартів на засадах загальноприйнятного кращого досвіду. Технічна робоча група ОЕСР з 
питань державної форми власності та практики приватизації  створює для країн-членів ОЕСР 
та країн-партнерів рамки обміну національним досвідом і можливість скористатися 
перевагами експертного аналізу на підтримку реформ. 

 

 

Підтримка реформи сектору енергетики в Україні   

Корпоративне врядування на підприємствах державної 

форми власності: поглиблений аналіз Укренерго  

 



ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ ПРОЕКТУ  

ЗАХОДИ ПОДІЇ ПРИМІРНИЙ ГРАФІК  

Місія до Києва для первинного визначення обсягу проекту, підчас 
якої проект буде представлено головним зацікавленим сторонам; 
будуть встановлені головні контакти в структурі Укренерго та в 
державних органах. 

Координаційна рада у 
зв'язках з ОЕСР  

13- 15 лютого 2019р. 

Запрошення представників Уряду України  Робоча група ОЕСР з 
питань державної форми 
власності та практики 
приватизації  (РГДРПП) 

11-12 березня 2019р. 

Формування анкети/запиту надати дані на засадах отриманої 
інформації 

 15 березня 2019р. 

 

Розповсюдження анкети серед зацікавлених сторін в Україні   15 квітня 2019р. 

Місія до Києва з метою зібрати факти та зустрітися з відповідними 
зацікавленими сторонами для обговорення визначених 
пріоритетних напрямів аналізу    

 

18-21 червня 2019р. 

Формування та розповсюдження запиту надати інформацію за 
результатами місії  

 Q3 2019 – одразу по 
закінченні місії з 

метою зібрати факти  

Запрошення представників Уряду України  РГДРПП 17-18 жовтня 2019р. 

Формування первинної версії звіту та її надання українським 
зацікавленим сторонам для перевірки фактів  

 Q4 2019 - грудень 

Місія з метою обговорити звіт, його висновки та рекомендації, а 
також досягнення ясності й розв’язання проблеми залишкової 
нестачі інформації. 

 січень 2020р. 

Розсилка завершеної версії звіту з  висновками та рекомендаціями 
для коментування та перевірки викладених фактів.  

 лютий 2020р. 

Запрошення представників Уряду України. Презентація проекту звіту 
з  висновками та рекомендаціями на засіданні робочої групи як 
можливість для делегації України обмінятися досвідом в  
експертному середовищі   

РГДРПП березень 2020р. 

Формування переглянутої версії звіту, що враховує результати 
обговорення на  засіданні робочої групи, та ознайомлення 
зацікавлених сторін в Україні з остаточною версією звіту 

 Q2 2020р. 

Оприлюднення висновків серед структурних органів ОЕСР та 
інституцій в Україні, причетних до реформи державних підприємств. 

Захід-звіт у Києві про 
виконану роботу  

Q2 2020р. 

 

УКРАЇНА ТА ОЕСР    
ОЕСР надає Україні підтримку процесу реформування в секторі енергетики з фокусом на конкуренції, інвестуванні, боротьбі 
з корупцією та на корпоративному врядуванні підприємств державної форми власності. Уряд Норвегії фінансує цю роботу, 
яка керується нещодавно оновленим Планом дій ОЕСР-Україна та виконання положень Меморандуму про взаєморозуміння 
між Урядом України та ОЕСР. 
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