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Реформа корпоративного управління підприємств оборонно-промислового комплексу критично важли-
ва для національної безпеки України, здатності захистити свою демократію та сталого руху в напрямку 
євроатлантичної інтеграції. Корпоратизація державного концерну “Укроборонпром” та впровадження 
стандартів управління відповідно до кращих світових практик має підвищити рівень  конкурентоспро-
можності українського ОПК на світовому ринку, сприяти розбудові більш ефективних підприємств, що 
можуть надавати українській армії високоякісне забезпечення. 

Даний бриф аналізує міжнародний досвід впровадження стандартів  корпоративного управління на обо-
ронних підприємствах, а також аналізує як дана реформа просувалась в Україні. 

Потреба в трансформації підприємств державної форми власності України обговорюється понад 30 ро-
ків, в той час як ці підприємства накопичили значну кількість ресурсів, що не завжди використовуються 
ефективно, прозоро та з належним рівнем підзвітності. Однак юридичні особи державної форми власно-
сті в ОПК були виключені з цього процесу, а уряд почав процес рух в напрямку проведення корпоратиза-
ції цих підприємств лише декілька років тому. 

Наприкінці 2020 Укроборонпром офіційно відзначив старт корпоратизації концерну відповідним нака-
зом генерального директора. У січні 2021 Верховна Рада України підтримала законопроєкт “Про осо-
бливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності” 
№3822 у першому читанні, який передбачає процедуру перетворення державних підприємств ОПК на 
державні акціонерні товариства та товариства з обмеженою відповідальністю.  Аби не обмежитись лише 
зміною юридичних форм, а повноцінно впровадити стандарти корпоративного управління на підприєм-
ствах оборонної промисловості, необхідно доповнити цей проєкт закону положеннями, що відповідають 
стандартам ОЕСР.

Аналіз поточного стану стандартів управління в українському ОПК дозволяє зробити висновок, що Укра-
їна не дотримується найкращих світових практик у ключових аспектах, як от: незалежність  та профе-
сійність наглядових рад, стандарти прозорості, а також прицити з антикорупції та доброчесності. Рух у 
напрямку впровадження та дотримання даних стандартів лише розпочався. 

Аби трансформувати український ОПК за визнаними світовими зразками, НАКО пропонує закріпити за-
гальні правила корпоративного права України, найкращі практики відповідно до Керівних стандартів 
ОЕСР та гарантії належного рівня прозорості і підзвітності у законопроєкті 3822. Кабінет Міністрів Укра-
їни у даному проєкті закону має бути визначено єдиним суб'єктом управління, який має здійснювати 
права власника від імені українського народу по відношенню до державної власності в ОПК. У законо-
проєкті НАКО також пропонує закріплення гарантій діяльності Наглядової ради та встановлення додат-
кових механізмів забезпечення прозорості через обов'язкове оприлюднення рішень концерну чи АТ про 
безоплатне відчуження майна чи заміну обтяженого майна.

НАКО також радить закріпити обов'язок Мінстратегпрому дотримуватися Керівних принципів ОЕСР щодо 
корпоративного врядування на підприємствах державної форми власності при управлінні відповідними 
юридичними особами шляхом внесення відповідної гарантії до Положення про вказане міністерство. 

Заходи для запобігання корупції в юридичних особах ОПК мають бути реалізовані за єдиним стандартом 
з урахуванням встановлених законодавством особливостей роботи із запобігання корупції в юридичних 
особах державної форми власності. Необхідно забезпечити належну прозорість та доступність публічної 
інформації про компанії ОПК відповідно до чинного законодавства за єдиним стандартом.

РЕЗЮМЕ



5

Курс на корпоратизацію підприємств державної форми власності був проголошений ще указом Прези-
дента України №210/93 від 15.06.1993 «Про корпоратизацію підприємств»1  (який є досі чинним). Втім, 
прогрес в цій сфері ще недостатньо помітний. Держава визнає, що основною причиною низької ефектив-
ності діяльності суб’єктів господарювання є недостатньо розвинута система корпоративного управління. 
Вона спричиняє викривленість інформації, яка пов’язана з низьким рівнем прозорості діяльності суб’єктів 
господарювання; виникнення конфлікту інтересів керівництва та суб’єктів управління об’єктами держав-
ної власності, зумовленого непрозорим процесом призначення керівництва та неефективною системою 
оплати праці; відсутність таких інститутів корпоративного управління, як наглядові ради та незалежні 
директори; суперечливість цілей, встановлених для суб’єктів господарювання та відсутність чіткого роз-
межування комерційних і некомерційних (соціально-політичних) функцій суб’єктів господарювання.2 Ви-
рішити ці проблеми можливо шляхом корпоратизації підприємств державного сектору економіки відпо-
відно до найкращих міжнародних стандартів, зокрема, керівництв та настанов Організації економічного 
співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР).

Задекларований державою курс на впровадження найкращих міжнародних стандартів корпоративного 
управління не впроваджений на всіх підприємствах оборонно-промислового комплексу України, однак 
певні зрушення почалися. Проведений державним концерном «Укроборонпром» аналіз підприємств 
концерну та розроблений на цій підставі законопроект покликані запустити процес перетворення дер-
жавних і казенних підприємств на акціонерні товариства, що дасть поштовх для розвитку та підвищить 
конкурентоздатність на міжнародному рівні.

Цим дослідженням прагнемо оцінити поточний стан справ і запропонувати можливі кроки для практич-
ного впровадження стандартів корпоративного управління на державних підприємствах оборонно-про-
мислового комплексу України.

1 Указ Президента України «Про корпоратизацію підприємств» від 15.06.1993 №210 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/210/93#Text
2 Розпорядження КМУ від 27.05.2015 №662-р «Про схвалення Стратегії підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання дер-
жавного сектору економіки» https://bit.ly/3401QrT

ВСТУП
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За висновками Тransparency Іnternational UK, існуванню корупції в ОПК сприяють такі особливості сектору: 
надмірна секретність, складність і висока вартість контрактів, політичні зв’язки в цій сфері.3 За результа-
тами оцінки рівня корупції в секторі оборони в ході дослідження Government Defence Integrity Index 2020, 
Україна посіла місце в групі D, що відображає високий ризик корупції. Дослідники зазначають, що останні-
ми роками відбуваються структурні реформи в оборонному секторі України, особливо у сфері закупівель 
і державних підприємств. Однак ризик корупції залишається високим; необхідно реально запровадити 
нові підходи, забезпечити незалежний парламентський нагляд і зменшити ризики корупції в операціях, 
особливо з огляду на продовження операцій у східній частині країни.4 За показником 32b — Прозорість 
підприємств, що забезпечують потреби оборони (military-owned enterprises) – Україна отримала 38 балів зі 
100 можливих5, що безперечно свідчить про необхідність посилення роботи в цьому напрямку.

Оскільки повні результати GDI 2020 станом на лютий 2021 року ще не оприлюднені, невідомо, які кра-
їни отримають найвищу оцінку та місце в групі А. Натомість перші місця у подібному6 рейтингу 2015 
року  посідали Нова Зеландія та Сполучене Королівство (група А), США, Польща та Німеччина були 
віднесені до групи В.7

Високий результат Нової Зеландії був обґрунтований найвищим балом в усіх напрямах, що підлягали 
оцінюванню – персонал, закупівлі, операції, фінанси та політична сфера. Апарат безпеки та оборони 
цієї країни є надзвичайно прозорим і має механізми забезпечення ефективного контролю в ризикових 
галузях. Перспективи подальшого вдосконалення для країни полягають у поширенні антикорупційних 
тренінгів для персоналу, запровадженні умови наявності антикорупційної програми для компаній, що 
беруть участь у оборонних закупівлях і ратифікації міжнародних документів з питань запобігання ко-
рупції8. У переліку  державних підприємств Нової Зеландії не зазначено підприємств оборонного сек-
тору9. Натомість, за даними дослідників станом на листопад 2015 року, в країні функціонує не менше 
258 компаній, які по-різному долучені до забезпечення військовою продукцією та послугами.10 Таким 
чином, оборонно-промисловий комплекс Нової Зеландії складається із компаній недержавної форми 
власності і демонструє високий рівень ефективності і прозорості.

Сполучене Королівство за результатами дослідження 2015 року підтвердило дуже низький рівень ризиків 
корупції в усіх сферах безпеки та оборони, окрім закупівель та операцій, де ситуація трохи гірша, але все 
одно має низький рівень ризиків. Парламентський контроль, відкрита взаємодія із громадським сектором, 
публічне обговорення оборонної політики забезпечують належний ступінь прозорості. Серед проблемних 
моментів названі високий рівень (понад 50%) закупівель у єдиного постачальника та експорт озброєння із 
країн зі слабкою демократією.11 

Втім, Нова Зеландія та Сполучене Королівство мають значні особливості розвитку та функціонування сис-
теми державного управління. Натомість Польща, яка має дещо спільний історичний досвід із нашою дер-
жавою, за результатами дослідження у 2020 році показала помірний рівень ризиків у секторі безпеки та 
оборони12.

3Out of the Shadows. Promoting Openness and Accountability in the Global Defense Industry, p.4 Transparency International UK, 2018. 
 https://bit.ly/39QWtxK
4Ukraine – Government Defence Integrity Index, 2020. TI DS, https://bit.ly/3biU9AF 
5Ukraine – Government Defence Integrity Index, 2020. TI DS, https://bit.ly/3dGb8Qj 
6Слід зауважити, що методологія GDI 2020 відрізняється від GDI 2015. 
7Government Defence Anti-corruption Index, 2015. http://government.defenceindex.org/list/
8New Zealand 2015 report. https://bit.ly/3hsLCfi
9A Guide to New Zealand’s State Sector’s Agencies https://www.publicservice.govt.nz/assets/A-Guide-to-New-Zealands-State-Sector-Agencies.pdf
10Profiting from war: New Zealand’s weapons and military-related industry, Peace Action Wellington (November 2015), p. 4 https://bit.ly/2KbOPoP
11UK 2015 report, https://bit.ly/3bUmnBp
12GDI 2020, Poland https://bit.ly/3dvbOrz 
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Особливий інтерес становить інший індекс – Defence Companies Index 202013, що фокусується на досліджен-
ні підприємств оборонного сектору. Укроборонпром дебютував в цьому дослідженні в групі Е з низьким 
результатом — за показником політики 30 балів зі 100, а за показником прозорості – лише 15.14

Серед «чемпіонів» рейтингу в групі А компанія Leonardo S.p.A (Італія, 30% акцій та 57% голосів належить 
державі) та Raytheon Technologies (США, на теперішній час увійшла до  United Technologies Corporation).

Leonardo отримала найвищий бал у категорії “державне підприємство”, підтвердивши належну прозорість 
і відкритість на рівні кращих корпоративних практик15. Компанія має належні політики та процедури, роз-
криває інформацію про склад власників, членів Наглядової ради (незалежних і призначених державною). 
Наглядова рада складається з 12 членів, 10 з яких є незалежними16. Директори в Наглядову раду обирають 
загальні збори із дотриманням гендерних квот за списками  міноритарних і мажоритарних (Міністерство 
економіки та фінансів Італії) акціонерів, що дає змогу сформувати збалансований профіль компетенцій 
членів Наглядової ради, як показано на малюнку 1. Політика формування і виплати винагороди, її розмір 
є відкритою інформацією та оприлюднені у  звіті на сайті компанії17. Детальна інформація про діяльність 
компанії описана в різноманітних звітах (зокрема з корпоративного управління за 2020 рік18), що відкриті 
для ознайомлення на сайті. У сфері запобігання корупції Leonardo має сертифікацію ISO 37001:2016, ком-
панія розробила і застосовує Кодекс етики, політику захисту викривачів, систему управління ризиками 
та внутрішніх розслідувань.

Інша державна компанія, що обіймає високі позиції в рейтингу — фінська Patria Oyj (50,001% належить 
державі), що з показниками 71 бал зі 100 (політики) та 67 зі 100 (прозорість) отримала місце в групі В19. 
За категорією “державне підприємство” Patria також має максимальні бали — експерти підтвердили, що 
необхідна інформація про пріоритети роботи, склад і принципи формування Наглядової ради, діяльність 
аудиторського комітету є відкритою та доступною.20 Найвищим органом управління є загальні збори, що 
призначають членів Наглядової ради. Президента призначає Наглядова рада і керує операційною діяльніс-
тю компанії відповідно до отриманих від Наглядової ради вказівок та наказів.21 Кодекс етики та поведінки, 
канали отримання повідомлень від викривачів, політики гостинності та подарунків, перевірки контраген-
тів й інші процедури становлять систему запобігання корупції в компанії.

13Defence Companies Index 2020, TI DS. https://ti-defence.org/dci/ 
14Ukroboronprom – DCI 2020, https://bit.ly/37MccOP
15Leonardo - DCI 2020, https://bit.ly/3awXM6J 
16Leonardo, Board of Directors https://bit.ly/2NCqXwd 
17Leonardo, Remuneration report, 2020  https://bit.ly/3aC3ynE 
18Leonardo, Corporate Governance Report 2020 https://bit.ly/2ZvF9dh 
19Patria Oyj - Defence Companies Index 2020 https://bit.ly/2ZEtxoh 
20SOE, Patria Oyj, Defence Companies Index 2020 https://bit.ly/2MaOYtT 
21Corporate Governance, Patria https://bit.ly/3k7HZOW 
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Історія питання
Згідно з Указом Президента України «Про корпоратизацію підприємств»22 від 15.06.1993 корпоратизація 
є  перетворенням державних підприємств, закритих акціонерних товариств, більш як 75 відсотків статут-
ного  фонду, який  перебуває в державній власності, а також виробничих і науково-виробничих об’єднань,  
правовий  статус  яких не відповідає чинному законодавству (далі - підприємства), у відкриті акціонерні 
товариства.

За майже тридцять років, що минули з часу ухвалення цього указу, питання корпоратизації неодноразово 
звучало в нормативних документах різних рівнів. Стратегія підвищення ефективності діяльності суб’єктів 
господарювання державного сектору економіки, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів Укра-
їни від 27.05.201523, передбачає, що державні унітарні підприємства, які виконують переважно комерцій-
ні функції, повинні бути перетворені в державні акціонерні товариства, що сприятиме впровадженню 
культури акціонерного управління, зокрема розмежуванню державних функцій з управління об’єктами 
державної власності і регуляторних функцій, впровадженню потужного корпоративного управління та 
удосконаленню порядку підзвітності керівництва. Нею також встановлено, що корпоративне управління 
суб’єктами господарювання має бути прозорим і відповідати Рекомендаціям з корпоративного управлін-
ня суб’єктами господарювання Організації економічного співробітництва та розвитку.

29 грудня 2010 року постановою КМУ № 1221 було утворено Державний концерн «Укроборонпром» та 
визначено перелік державних підприємств, що включені до його складу. Такий крок був здійснений на 
виконання указу Президента України від 28.12.2010 №1245/2010, яким було доручено Кабінету Міністрів 
України з метою «вдосконалення державного управління оборонно-промисловим комплексом України, 
забезпечення структурної перебудови   відповідних  галузей  промисловості, ефективного їхнього функ-
ціонування і розвитку». Указом Президента України від 4 січня 2011 року № 2/2011 генеральним дирек-
тором Концерну було призначено Д.А.Саламатіна, а уряд приступив до реалізації завдань Президента 
України стосовно ліквідації урядових органів у системі центральних органів виконавчої влади (Указ від 9 
грудня 2010 року № 1085/2010). Закон України «Про особливості управління об’єктами державної влас-
ності в оборонно-промисловому комплексі» було ухвалено лише 16 червня 2011 року. Таким чином, пов-
новаження Концерну як суб’єкта управління підприємствами ОПК визначені цим Законом тільки через 
півроку після його створення, а Статут Концерну Уряд затвердив лише через 9 місяців після створення 
Концерну.

Укроборонпром відповідно до Закону України “Про особливості управління об’єктами державної влас-
ності в ОПК” має широкі повноваження з управління іншими державними підприємствами цієї сфери, 
що не відповідає статусу Концерну як суб’єкта господарювання. Крім того, наявність у складі Укроборон-
прому спецекспортерів дозволяє Концерну опосередковано впливати і на діяльність підприємств ОПК 
приватної форми власності. Таким чином, Укроборонпром одночасно має реалізовувати повноваження з 
встановлення правил для інших суб’єктів  і демонструвати позитивні фінансові результати роботи самого 
Концерну, що  створює умови для виникнення конфлікту інтересів і не сприяє розвитку підприємств у 
сфері ОПК.

Намагання виправити недоліки і привести ситуацію у відповідність з міжнародними практиками (зокре-
ма і з стандартами корпоративного управління державними підприємствами ОЕСР) були і раніше, але 

22Указ Президента України «Про корпоратизацію підприємств» від 15.06.1993 №210 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/210/93#Text 
23Розпорядження КМУ від 27.05.2015 №662-р «Про схвалення Стратегії підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання 
   державного сектору економіки» https://bit.ly/3401QrT

ВПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛІННЯ В ПІДПРИЄМСТВАХ УКРОБОРОНПРОМУ 
В УКРАЇНІ
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вони не призвели до позитивних зрушень. У вересні 2015 року Кабінет Міністрів подав до парламенту 
законопроект №3062 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об’єк-
тами державної власності». Цей законопроект істотно збільшував прозорість у державних компаніях (зо-
крема в Укроборонпромі) шляхом впровадження корпоративного управління відповідно до стандартів 
ОЕСР; запровадження ефективного управління об’єктами державної власності; усунення посадових осіб 
державних органів від управління державними компаніями. Серед основних змін були запропоновані 
створення Наглядової ради в державному унітарному підприємстві; включення до складу органів управ-
ління незалежних членів наглядових рад; обов’язковий аудит річної звітності суб’єктів господарювання 
державного сектору економіки та оприлюднення ними інформації про свою діяльність (фінансова звіт-
ність, інформація щодо посадових осіб, вчинення правочинів тощо).

18 лютого 2016 р. ВРУ ухвалила згаданий закон №3062, який 23.02.16 було направлено на підпис Пре-
зиденту П.Порошенку. 31 березня 2016 року заветований законопроект повернувся з пропозиціями 
Президента, які виключали застосування позитивних новацій до підприємств ОПК. 02.06.2016 ВРУ ух-
валює закон із пропозиціями Президента, який він підписує 22.06.2016. Таким чином, можливість для 
початку корпоративної реформи підприємств державної форми власності в ОПК було втрачено.

Наступні спроби відновити процеси корпоратизації та впровадження стандартів ОЕСР в оборонному 
секторі розпочалися нещодавно. 

Проведення структурної перебудови та забезпечення розвитку інституційної спроможності ОПК, зокрема, 
шляхом проведення корпоратизації та запровадження моделі корпоративного управління підприєм-
ствами передбачено також Стратегією розвитку оборонно-промислового комплексу України на період 
до 2028 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.06.2018 №442-р.

Відповідно до Основних засад впровадження політики власності щодо суб’єктів господарювання держав-
ного сектору економіки, затверджених 10.10.2018 Кабінетом Міністрів України, суб’єкти господарювання 
мають здійснювати свою комерційну діяльність відповідно до загальних положень діяльності недержав-
них суб’єктів господарювання, на конкурентних умовах і за комерційними принципами. Держава вживає 
заходів щодо перетворення державних унітарних підприємств в акціонерні товариства, 100% акцій  яких 
належить державі. Особливо важливі для економіки України підприємства мають бути перетворені з дер-
жавних унітарних підприємств в акціонерні товариства, 100% акцій яких належить державі.

Підпунктом «б» пункту 1 Указу Президента України від 08.11.2019 №837/2019 «Про невідкладні заходи з 
проведення реформ і  зміцнення держави» Кабінету Міністрів України доручено вжити заходів стосов-
но запровадження та забезпечення відповідно до стандартів корпоративного управління, затвердженим 
Організацією економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР), на найбільших десяти державних 
підприємствах.

На засіданні Кабінету Міністрів України 18 грудня 2019 року був підтриманий розроблений Мінеконо-
міки план заходів щодо приведення системи управління у найбільших особливо важливих для економі-
ки суб’єктах господарювання, зокрема в Державному концерні «Укроборонпром» (далі — Концерн, ДК 
«Укроборонпром»), відповідно до стандартів корпоративного управління ОЕСР. Також суб’єктам управ-
ління об’єктами державної власності, зокрема Концерну, доручено забезпечити впровадження стандар-
тів корпоративного управління ОЕСР, розроблення та затвердження політики власності щодо інших осо-
бливо важливих для економіки суб’єктів господарювання.

Крім того, Указом Президента України від 27.02.2020 №59/2020 «Про рішення Ради національної безпе-
ки і оборони України від 18 лютого 2020 року «Про основні показники державного оборонного замовлен-
ня на 2020 рік та 2021, 2022 роки» Кабінету Міністрів України доручено подати законопроекти щодо осо-
бливостей перетворення державних унітарних комерційних підприємств ОПК в акціонерні товариства та 
їх приватизації; фінансового оздоровлення та підтримки підприємств ОПК.
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Сучасний стан

Концерн складається з понад 100 державних підприємств і заводів у основних стратегічних галузях обо-
ронної промисловості держави: авіабудування та авіаремонту, двигуно- та турбінобудування, артиле-
рійських і радіолокаційних систем, суднобудування; ракетобудування; виготовлення боєприпасів і бро-
нетехніки. «Укроборонпром» також  має понад 10 конструкторських бюро, які займаються розробкою, 
проектуванням і дослідженнями, та 6 компаній-спецекспортерів, загальна кількість працівників стано-
вить більш як 67 000 осіб24. 

Згідно зі звітом ДК «Укроборонпром» за результатами першого півріччя 2020 року25 чистий дохід ДК 
«Укроборонпром» за цей період збільшився на 5% порівняно з аналогічним періодом минулого року і 
становить 14,4 млрд грн (13,7 млрд грн у 2019). Завдяки збільшенню виробництва та продажів бронетехні-
ки, високоточної зброї та морських турбін операційний прибуток ДК «Укроборонпром» за перше півріччя 
2020 року зріс у 2,6 раза та становить 1,6 млрд грн (0,6 млрд грн в 2019).

Найбільше на фінансово-економічні показники ДК «Укроборонпром» у першому півріччі 2020 року впли-
нули такі фактори:

1. Затримка фінансування державного оборонного замовлення більш ніж на три місяці та, відповід-
но, відтермінування строків початку контрактної кампанії, яка, за фактом, розпочалася лише у 
другому кварталі поточного року.

2. Глобальна економічна криза, викликана COVID-19, та, відповідно, зменшення, а в окремих випад-
ках – повна зупинка фінансово-економічної активності партнерів, суттєве уповільнення військо-
во-торговельного співробітництва з низкою країн. Обмеження авіа та наземного сполучення при-
звели до скасування більшості міжнародних виставок і заходів, унеможливили регулярні контакти 
в рамках як діючих контрактів, так і потенційних міжнародних проектів, які поставлені на паузу. 
Також карантинні заходи країн-постачальників суттєво вплинули на строки поставки комплектую-
чих, вузлів для забезпечення виробничих потреб підприємств Концерну.     

3. Національний карантин та обмежувальні заходи, встановлені Урядом України для протидії по-
ширенню COVID-19. З березня 2020 року підприємства-учасники Укроборонпрому працюють в 
особливому режимі: кількість персоналу, щоденно задіяного у виробництві, суттєво скорочена до 
критично необхідного; запроваджено режим віддаленої роботи, який потребував додаткових ін-
вестицій в цифрову інфраструктуру підприємств; окремі підприємства ставали на простій у зв’язку 
із виявленням захворювання у співробітників або запроваджували неповний робочий тиждень.

Наприкінці січня 2021 року Укроборонпром повідомив про завершення першого незалежного аудиту ком-
бінованої звітності за міжнародними стандартами, що складався з двох етапів. Перший етап передбачав 
перевірку фінансових звітностей 13 підприємств, які становлять суспільний інтерес, за 2019 рік, а другий – 
аудит комбінованої фінансової звітності Укроборонпрому за 2018-2019 рр. За підсумками першого етапу 
аудитори випустили 11 звітів із застереженням, одну відмову від надання думки та одну негативну думку. 
Виявлено, що облік на рівні підприємств був некоректний ще до впровадження міжнародних стандартів 
фінансової звітності і не був відкоригований під час впровадження цих стандартів. За оцінками фахів-
ців концерну, з 24-х основних помилок, лише 4 стосувались саме переходу на міжнародні стандарти, а 
інші – національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (ПСБО). На деяких підприємствах були 
відсутні облікові дані, або документи, які підтверджують окремі операції. За повідомленням керівництва 
концерну, як мінімум 50% виявлених помилок буде виправлено під час подання звітності за 2020 рік26.

24Профіль концерну, офіційний сайт Укроборонпром. https://bit.ly/2Y9K1EJ 
25Фінансовий результат Концерну за підсумками 6 міс 2020 року, 15.09.2020. Офіційний сайт ДК «Укрборонпром» https://bit.ly/3injoTI
26Перший аудит фінансової звітності за міжнародними стандартами. Сайт Укроборонпрома, 29.01.2021 https://bit.ly/2OYFmUe
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Перспективи реформування «Укроборонпрому»

Влітку 2020 року Уряд України ухвалив рішення про створення Міністерства з питань стратегічних галу-
зей промисловості27, очільником якого призначено віце-прем’єр-міністра — Міністра з питань розвитку 
стратегічних галузей промисловості Уруського О.С.28 Положення про Мінстратегпром затверджене по-
становою Кабінету Міністрів України №819 від 07.09.2020 і передбачає широкі повноваження Мініс-
терства з управління юридичними особами, що належать до його сфери управління. Зокрема, в поло-
женні збережені типові для всіх міністерств повноваження з управління юридичними особами сфери 
управління — кадрова політика стосовно призначення та звільнення керівників суб’єктів господарюван-
ня, утворення, ліквідація чи реорганізація таких суб’єктів, затвердження статутів (положень), контроль 
за їх дотриманням тощо. Натомість, в положенні не закріплено намір продовжити корпоратизацію та 
здійснювати управління юридичними особами сфери управління Мінстратпрому на основі Керівних 
принципів ОЕСР щодо корпоративного врядування на підприємствах державної форми власності. Це 
створює ризик збереження неефективних та застарілих методів управління підприємствами та регресу 
у здійсненні корпоратизації ДК «Укроборонпром», особливо в разі зміни менеджменту та затримок у 
розгляді внесених до Верховної Ради України законопроєктів.

Чергова редакція комплексної стратегії трансформації та розвитку Концерну до 2030 року була пред-
ставлена віце-прем’єр-міністру — Міністру з питань розвитку стратегічних галузей промисловості29. До-
кумент описує процес трансформації державного концерну у сім галузевих холдингів та принципи їх 
формування, а також цільову модель нової оборонної холдингової компанії з функціями фінансового та 
корпоративного центру з управління галузевими об’єднаннями. Згідно з актуальним планом перетворень 
Укроборонпрому, 60 підприємств Концерну будуть реорганізовані у 7 галузевих холдингів: «Авіаремонт», 
«Бронетехніка», «Високоточне озброєння», «Боєприпаси та спеціальна хімія», «Радарні системи», «Мор-
ські системи», «Спецекспорт». Низку підприємств, включно з Концерном, в процесі трансформації про-
понується ліквідувати, а решта підприємств буде передана в управління іншим органам, зокрема, Фонду 
державного майна України. Також, до складу майбутнього оборонного холдингу пропонують не включа-
ти деякі авіабудівні підприємства Концерну, які мають відійти до самостійних об’єднань у аерокосмічній 
галузі. Кінцевий перелік підприємств, що підлягають реорганізації, має бути затверджений Наглядовою 
Радою Укроборонпрому та Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості. Після цього онов-
лену стратегію перетворень презентують комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборо-
ни та розвідки і громадськості.

Натомість Олег Уруський на пресконференції “Реформа оборонної та аерокосмічної промисловості Укра-
їни: основні орієнтири” 23 жовтня 2020 року озвучив дещо інші показники реформи корпоративного 
управління підприємств ОПК.30 За його словами, планується створення двох державних холдингових 
компаній — «Оборонні системи України» (що, в свою чергу, складатиметься із 6 холдингових компаній за 
напрямками: бронетанкова техніка, радарні системи, морські системи, високоточне озброєння, боєпри-
паси, авіаремонтні системи) та «Аерокосмічні системи України» (три холдингові компанії — «Антонов», 
авіадвигунобудування і ракетно-технічний центр «Південний»). Однак жодного офіційного документу, 
який би описував бачення Мінстратегпрому щодо здійснення реформи корпоративного управління чи 
інших програмних питань, станом на дату підготовки брифу не було оприлюднено, що позбавляє нас 
підґрунтя для належного аналізу.

В рамках проекту підтримки корпоративної реформи Державного концерну «Укроборонпром» за тех-
нічної допомоги Уряду Франції Укроборонпром спільно з фахівцями компанії Ernst&Young підготував 
нову модель корпоративного управління, що дозволить перетворити Державний концерн на прозору 

27Постанова Кабінету Міністрів України №624 від 22.07.2020 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/624-2020-%D0%BF#Text
28Постанова Верховної Ради України №802 від 16.07.2020 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/802-20#Text
29Укроборонпром представив віце-прем’єру Уруському комплексне бачення реорганізації та стратегію розвитку концерну. Офіційний сайт 
Укроборонпрому, 01.10.2020 https://bit.ly/30qZAZy
30Понад 60 підприємств Укроборонпрому будуть корпоратизовані - Уруський. 23.10.2020, Укрінформ https://bit.ly/2UtXMvr
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31Офіційний сайт Верховної Ради України, https://bit.ly/3seA7hl
32Законопроєкт про реформування підприємств ОПК:чи відповідає він стандартам ОЕСР? НАКО, 24.12.2020 https://bit.ly/3seNkqG 

структуру відповідно до стандартів ОЕСР. Ця модель передбачає трьохрівневе корпоративне управління, 
що включає корпоративний центр, галузеві бізнес-одиниці (орієнтовно 6 холдингів в авіаремонтній 
галузі, ракетобудуванні, авіації, бронетехніки, радарних та морських систем) та власне підприємства. 
Пропонується, що два вищі рівні функціонуватимуть як акціонерні товариства, а підприємства — у формі 
товариств з обмеженою відповідальністю. З урахуванням рекомендацій Керівних стандартів ОЕСР 
держава матиме вплив на діяльність «Укроборонпрому»:

• як власник – Кабінет Міністрів України матиме право призначати та припиняти повноваження 
членів Наглядової ради, вносити зміни до статуту, ухвалювати положення про Наглядову раду та 
Генерального директора тощо;

• як регулятор — здійснюватиме чітко визначені та відокремлені від інших повноваження (форму-
вання державного оборонного замовлення, експортний контроль тощо);

• як розробник Політики власності – відповідно до Керівних принципів ОЕСР щодо корпоративного 
врядування на підприємствах державної форми власності  держава має ухвалити документ, в яко-
му, серед іншого, має бути визначено функцію держави в управлінні юридичною особою, способи 
реалізації політики власності, функції та обов’язки державних структур, залучених до реалізації 
такої політики та ін. 

За результатами тріаж-аналізу підприємства Укроборонпрому розподілені на три групи: економічно ак-
тивні підприємства, які стануть основою для діяльності майбутніх холдингів; ті, які будуть проведені че-
рез процедуру оздоровлення; підприємства, які мають бути виведені зі структури «Укроборонпрому» 
(передані іншим структурам або ліквідовані).

Викладені вище пропозиції були оформлені в проєкт Закону «Про особливості реформування підпри-
ємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності», що був зареєстрований у Вер-
ховній Раді України 09 липня 2020 за №3822 (далі — законопроєкт 3822).  В ході подальших обговорень 
законопроєкт був суттєво доопрацьований, що відображено в редакції законопроєкту від 16.12.202031, 
яка була підтримана Верховною Радою України в першому читанні 29.01.2021. За висновками НАКО, 
законопроєкт 3822 є необхідним кроком для оздоровлення підприємств ОПК України, проведення кор-
поратизації відповідно до Керівних стандартів ОЕСР. Безумовно позитивним моментом є закріплення в 
статті 2 законопроєкту 3822 мети закону — запровадження моделі корпоративного управління об’єктами 
державної власності в оборонно-промисловому комплексі України відповідно до рекомендацій з корпо-
ративного управління суб’єктами господарювання Організації економічного співробітництва та розвитку.  

Водночас, НАКО звертає увагу32 на необхідність доопрацювання окремих положень проєкту норматив-
но-правового акту з урахуванням таких зауважень:

• роль “суб'єкта управління” має бути чітко описана і закріплена за Кабінетом Міністрів Укра-
їни для запобігання можливого конфлікту інтересів через поєднання ролей організації-власника, 
регулятора та органу, що формує політику в центральному органі виконавчої влади, що забезпе-
чує формування та реалізує державну військово-промислову політику (Мінстратегпром). Наразі 
в статті 1  законопроєкта як суб'єкт управління визначені одночасно і КМУ, і Мінстратегпром. За 
таких умов у процесі корпоратизації Мінстратегпром потенційно може перебрати на себе широке 
коло повноважень з управління процесом корпоратизації Укроборонпрому, і при цьому уникну-
ти підзвітності. Крім того, таке розмите визначення “суб’єкт управління” суперечить положенням 
пунктам D, Е розділу ІІ Керівних принципів ОЄСР щодо корпоративного врядування на підпри-
ємствах державної форми власності. Слід врахувати, що Мінстратегпром знаходиться в процесі 
розбудови своєї спроможності як державний орган, тоді як згідно з Керівними стандартами орга-
нізація-власник потребує необхідної спроможності і компетентності для ефективного виконання 
свої повноважень.
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• в законопроєкті мають бути чітко описані порядок формування та повноваження керівних ор-
ганів акціонерного товариства (АТ) - загальних зборів, наглядової ради, генерального директора. 
Враховуючи, що корпоратизація підприємств ОПК регулюватиметься спеціальним законом і фак-
тично є винятком з загальних правил діяльності акціонерних товариств, без прямого закріплення 
ключових гарантій незалежності органів управління на рівні закону до статуту можуть потрапити 
не всі важливі положення.

• порядок безоплатної  передачі майна та заміни обтяженого майна не містить антикорупційних 
запобіжників проти можливого зловживання широкими дискреційними повноваженнями. Для за-
безпечення належного контролю пропонуємо доповнити законопроєкт положеннями про обов'яз-
кове оприлюднення прийнятих рішень.

Для приведення положень законопроєкту 3822 у відповідність до Керівних стандартів ОЕСР, необхідно 
виправити ключові розбіжності між ними, що наведені у таблиці нижче:

Керівні стандарти ОЕСР Положення законопроєкту 3822

Функція держави як власника (суб'єкт управління)

D II
Реалізація прав власника потребує чіткого ви-
раження в системі державного врядування. Не-
обхідно сконцентрувати користування правами 
власника в єдиному власнику, що формує юри-
дичну особу, або, якщо це неможливо, функції 
власника повинен виконувати координаційний 
орган. Організація-власник повинна бути спро-
можною та володіти компетентностями для 
ефективного виконання своїх обов'язків. 
A III
Повинно існувати чітке розмежування між функ-
цією державної власності та іншими функціями 
держави, які можуть впливати на умови діяльно-
сті держпідприємств; зокрема, це стосується ре-
гулювання ринку.

Абзац 2 статті 1
суб’єкт управління — Кабінет Міністрів України 
або уповноважений ним центральний орган ви-
конавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну військово-промислову полі-
тику

Повноваження наглядової ради

A VII
Необхідно, щоб законодавством були чітко ви-
значені функції Наглядової ради ДП, бажано від-
повідно до принципів та положень корпоратив-
ного права.

B VII
Наглядові ради ДП повинні ефективно вико-
ристовувати свої функції формування стратегії 
та виконання нагляду за діяльністю керівників 
ДП, керуючись широким колом повноважень і 
встановленими державою цілями. Наглядовим 
радам повинно належати повноваження призна-
чати і звільняти голову виконавчого органу ДП. 
Вони повинні встановлювати рівень винагороди 
праці керівного складу ДП з урахуванням довго-
строкових інтересів підприємства.

Частина 10 статті 6

Компетенція органів управління акціонерного 
товариства, порядок прийняття ними рішень, 
порядок утворення Наглядової ради, обрання і 
припинення повноважень її членів, кількісний 
склад виконавчого органу акціонерного товари-
ства, порядок призначення суб’єктом управління 
членів виконавчого органу акціонерного това-
риства або особи, яка здійснює повноваження 
одноосібного виконавчого органу акціонерного 
товариства, порядок їх звільнення визначаються 
статутом акціонерного товариства.
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Розкриття інформації та прозорість

A VI
ДП повинні звітувати про таку, що відповідає  ді-
яльності підприємства матеріальну інформацію 
фінансового та нефінансового характеру, згідно 
з високим рівнем якості міжнародно визнаних 
стандартів розкриття інформації корпорацій, і 
ця інформація має стосуватися й сфер суттєвого 
значення для держави як власника, і загалу гро-
мади. Сюди підпадає, зокрема, діяльність ДП в 
інтересах суспільства. З огляду на спроможність 
підприємства та його розмір, приклади такої ін-
формації охоплюють таке:
8. Будь-які матеріальні транзакції з державою чи 
іншими пов'язаними сторонами.

Статті 9 та 11 законопроєкту описують спеці-
альні процедури безоплатної передачі об'єктів 
державної власності від одного підприємства до 
іншого чи до уповноваженого суб'єкта та заміну 
обтяженого майна. Ці статті не містять жодних 
положень щодо розкриття цієї інформації або 
інших гарантій прозорості. 

Поки триває процес ухвалення законопроєкту 3822, в Укроборонпромі продовжується процес підготов-
ки до реформи корпоративного управління. Постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 
р. № 1229 “Деякі питання діяльності Державного концерну «Укроборонпром»33 зі складу Концерну було 
виключено 17 підприємств (16 мають бути передані до сфери управління Фонду державного майна, 1 
— Міністерству оборони). Також до Фонду державного майна передаються повноваження з управління 
корпоративними правами двох акціонерних товариств. 

Наказ генерального директора ДК «Укроборонпром» від 21.12.2020 дає старт підготовки до корпорати-
зації, що включатиме інвентаризацію нерухомого майна та інтелектуальної власності, а після ухвалення 
законопроєкту 3822 - створення акціонерного товариства та галузевих бізнес-одиниць.34 

Хронологічна канва реформи корпоративного управління разом з перспективними кроками представле-
на на малюнку 2.

33Постанова КМУ від 09.12.2020 №1229 https://bit.ly/3ujvxQW 
34Ю.Гусєв підписав наказ про старт корпоратизації Укроборонпрому. Сайт Укроборонпрому, 21.12.2020 https://bit.ly/37zXkTc 
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Указ Президента України
№210 від 15.06.1993 «Про 
корпоратизацію підприємств»

Указ Президента України
від 08.11.2019 №837/2019 
«Про невідкладні заходи з 
проведення реформ і
зміцнення держави

Подання до ВР №3822 
09.07.2020

Реалізація заходів по 
запобіганню корупції  в
юридичних особах ОПК
за єдиним стандартом

Інвентаризація наявного майна 
юридичних осіб, що підлягають 
корпоратизації  та його
оптимізація

Створення Укроборонпром 
відповідно до постанови 
КМУ від 29 грудня 2010 р.

Основні засади впровадження 
політики власності щодо суб’єктів 
господарювання державного 
сектору економіки, затверджені 
10.10.2018 на засіданні Кабінету 
Міністрів України

21 грудня 2020 року 
Юрій Гусєв підписав наказ
про початок корпоратизації  
Концерну

Забезпечення належної 
прозорості та доступності 
публічної інформації  про 
компанії  ОПК

Підготовка до запроваджен-
ня системи корпоративного
врядування

Прийняття №3822 
відповідно до стандартів 
ОЕСР

Перетворення ДК 
“Укроборонпром”
в акціонерне
товариство

Корпоратизація 
підприємств ОПК

Прозорий, прибутковий, 
некорупційний ОПК 
України

1
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Закон України «Про особливості 
управління об’єктами державної
власності в оборонно-промисло-
вому комплексі» 16.06.2011 р.

Стратегія підвищення 
ефективності діяльності 
суб’єктів господарюван-
ня державного сектору 
економіки, затверджена 
розпорядженням Кабіне-
ту Міністрів України від 
27.05.2015

Прийняття законопроєкту 
№3822 у першому читанні 
29.01.2021

ПОТОЧНИЙ 
МОМЕНТ

2. Хронологія реформи корпоративного управління ОПК та перспективні кроки
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Наглядова рада 

В пункті Е розділу VII Керівних принципів корпоративного врядування ОЕСР йдеться про необхідність за-
провадження механізмів з уникнення конфлікту інтересів та обмеження політичного втручання у роботу 
Наглядової ради (НР). Стаття 6 законопроєкту передбачає, що Наглядова рада (НР) акціонерного това-
риства є органом управління, що забезпечує захист інтересів держави та контролює і регулює діяльність 
виконавчого органу акціонерного товариства. У законопроєкті 3822 зазначено, що строк повноважень 
членів Наглядової ради становить три роки, а члени Наглядової ради працюють на умовах цивільно-пра-
вових договорів, у яких передбачається порядок здійснення ними повноважень, права, обов'язки, відпо-
відальність сторін, умови та порядок виплати винагороди, страхування відповідальності члена Наглядо-
вої ради, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо.

Повний перелік компетенцій НР АТ визначатиметься його Статутом, втім необхідно закріпити в тексті 
законопроєкту хоча б мінімальні гарантії, визначені стандартами ОЕСР — саме це вимагається у пункті А 
розділу VII Керівних принципів ОЕСР. Відповідно до пункту В розділу VII Керівних принципів ОЕСР саме 
наглядовим радам має належати повноваження призначати і звільняти Голову виконавчого органу дер-
жавного підприємства. Окрім того, на рівні закону варто закріпити також і такі компетенції Наглядової 
Ради як встановлення винагороди праці керівному складу АТ; розробка ефективних механізмів внутріш-
нього аудиту, а також інші пункти, що підпадають під Розділ VII ОЕСР. Слід зауважити, що визначення 
виключної компетенції наглядової ради акціонерного товариства у Законі України “Про акціонерні това-
риства” може не поширюватися на АТ, оскільки ч.2 ст.1 вказаного закону передбачає можливість встанов-
лення винятків спеціальними законами для державних акціонерних товариств, у зв’язку з врахуванням 
особливостей, визначених такими нормативно-правовими актами. Якраз такий виняток і передбачає за-
конопроєкт - ключові компетенції органів управління АТ закріплюються в статуті, який затверджується 
Кабінетом Міністрів України, що дає широкі дискреційні повноваження уряду. 

Проєкт Закону передбачає, що кількість незалежних членів повинна становити не менше однієї трети-
ни членів Наглядової ради. Однак за таких умов вони не матимуть визначального впливу на прийняття 
рішень НР, якщо призначені державою члени проголосують за той чи інший проєкт. Враховуючи вище-
зазначене, необхідно визначити положення про незалежних членів НР з урахуванням двох можливих 
варіантів: 1) або обмежити можливість політичного впливу, збільшивши кількість  незалежних членів, 2) 
або передбачити перелік ключових питань, щодо яких необхідна кваліфікована більшість, що включає і 
голоси незалежних членів НР.

Попередні результати нашого аналізу підтверджуються і незалежними експертами. За висновками юри-
дичної фірми Dentons в рамках проєкту International Lawyers Project новостворене АТ підпадає під повний 
контроль виконавчої гілки влади, що може становити істотний корупційний ризик. Це також суперечить 
положенням пункту В Розділу ІІ Керівних принципів ОЕСР, де зазначено, що “держава повинна дозволити 
ДП бути повністю автономними в їхній операційній діяльності на досягнення визначених цілей та має 
утримуватися від втручання в управління ДП”. Для мінімізації цього ризику необхідно доповнити законо-
проєкт низкою положень, які мають бути згодом перенесені і до Статуту АТ та інших підзаконних актів, 
ухвалених Кабінетом Міністрів України. Серед запропонованих експертами доповнень, зокрема, такі:

• виключний перелік повноважень наглядової ради (включаючи визначені у пункті С Розділу V 
Керівних стандартів ОЕСР — забезпечення засобів внутрішнього контролю, стандартів етичної 
поведінки, заходів попередження шахрайства і корупції тощо);

• процедури призначення та звільнення Генерального директора, членів наглядової ради, процедури 
прийняття рішень НР (кворум, процес голосування тощо);

• визначення повноважень виконавчих органів АТ, які не мають суперечити повноваженням НР.

КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ РЕФОРМИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
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В законопроєкті 3822 є положення про те, що порядок визначення та затвердження представників 
держави до НР та порядок проведення конкурсного відбору незалежних членів наглядової ради та-
кож належать до компетенції суб'єкта управління (Кабінету Міністрів України чи Мінстратегпрому) без 
будь-яких запобіжників, передбачених законопроєктом для забезпечення гарантій незалежності орга-
нів управління АТ.

Надання Кабміну ключових повноважень щодо визначення принципів створення та функціонування 
наглядової ради за відсутності гарантій незалежності на рівні закону є ризиковим рішенням і може 
поставити органи управління АТ в залежність від політичного клімату в державі. З іншої сторони, пе-
редача таких повноважень на рівень Мінстратегпрому не тільки поглибить конфлікт між різними пов-
новаженнями міністерства (як власника, регулятора та органу, що формує політику), але й виключить 
з цього процесу інтереси інших стейкхолдерів — наприклад, Міністерства оборони чи Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Стандарти прозорості 

Відповідно до дослідження «Прозорість корпоративної звітності», проведеного Transparency Іnternational 
Україна у 2016 році, лише 38% приватних і державних українських компаній працюють на засадах прозо-
рості та підзвітності — вони отримали більше 5 балів із 10 можливих у рейтингу прозорості корпоративної 
звітності. Майже 62% — далекі від стандартів прозорості, вони отримали менше 5 балів.35 Дослідження 
“Індекс прозорості компаній”, проведене за підсумками 2019 року, засвідчило що рівень прозорості сайтів 
компаній найбільших платників податків складає тільки 25,5%, а середній рівень розкриття інформації 
Топ-10 компаній становить 52,3%.36 Державне підприємство “Антонов” за результатами цього досліджен-
ня набрало 24 бали, а Державне підприємство «Державне київське конструкторське бюро «Луч» - всього 5.

Відповідно до підпункту 5 пункту F Розділу ІІ Керівних стандартів ОЕСР держава як власник зобов'язана 
розробити для державних підприємств політику розкриття інформації, в якій визначено, яку саме інфор-
мацію слід розкривати для громадськості, прийнятні для розкриття  інформації канали, а також меха-
нізми контролю якості інформації. Окремий розділ стандартів (VI) визначає також перелік інформації, 
яка підлягає розкриттю. Це, зокрема, чітка заява органів управління підприємства про його цілі та мету 
діяльності; фінансові та операційні показники діяльності підприємства; рівень винагороди членів НР та 
керівників ДП; інформація про НР (професійні вимоги, процес відбору кандидатів, політика різноманітно-
сті тощо); матеріальні передбачувані фактори ризику та заходи управління такими ризиками; фінансова 
підтримка та матеріальні транзакції з державою та інші важливі для працівників та інших зацікавлених 
сторін питання). Належною практикою визнається поширення відповідної інформації за допомогою ін-
тернет-ресурсів. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. №106737 визначає перелік обов’язкових 
до оприлюднення документів та періодичність їх оновлення. Встановлений нею Порядок є обов'язковим 
для державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 
відсотків акцій (часток) належать державі, а також господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій 
(часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків.

Водночас аналіз наявної в публічному доступі інформації про діяльність та основні показники підприємств 
Укроборонпрому засвідчив недостатній рівень прозорості. Наприклад, із 97 підприємств Концерну (це кіль-
кість юридичних осіб Укроборонпрому станом на лютий 2021 року за винятком тих, що розташовані на 

35TRAC – Прозорість корпоративної звітності, 2016. ТІ Україна, https://bit.ly/3k2KIJ3
36Індекс прозорості компаній України 2019 https://bit.ly/2HYa4cW
37Постанова Кабінету Міністрів України №1067 від 09.11.2016 «Про затвердження  Порядку оприлюднення інформації про діяльність 
державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать 
державі, а також господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка 
держави в яких становить 100 відсотків» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1067-2016-%D0%BF#Text
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38Закон України «Про запобігання корупції» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n648

тимчасово окупованій території України) у 34 юридичних осіб не вдалось знайти офіційного вебсайту 
або ж він не функціонує,  інформація про основні показники їх діяльності та ключові документи на сайті 
Укроборонпрому також відсутня (малюнок 3). Юридичні особи, що мають вебсайт, як правило, не забез-
печують своєчасне розміщення та оновлення відомостей — тільки 20 оприлюднили річну фінансову звіт-
ність за 2019 рік. Навіть інформація про керівництво в багатьох випадках відсутня— тільки 11 юридичних 
осіб розмістили біографічну довідку керівника.

Принципово важливим для Укроборонпрому є дотримання високих стандартів прозорості. Відповідно, 
законопроектом варто визначити перелік обов’язкової інформації, яка має бути опублікована у відкри-
тому доступі відповідно до Розділу VI ОЕСР, а також вимоги до Укроборонпрому щодо розробки ним 
послідовної процедури звітування щодо діяльності Концерну. Натомість законопроєкт 3822 не містить 
положень щодо порядку, підстав, періодичності та формату оприлюднення суспільно-важливих даних 
про хід реорганізації суб'єктів господарювання ОПК. Зважаючи на традиційну закритість цього сектору 
та тяжіння до надмірного засекречування, питання забезпечення прозорості та відкритості інформації 
є надзвичайно важливим. Слід зауважити, що суттєвого прогресу можливо досягти вже зараз, не очі-
куючи внесення змін до законодавства. Встановлення єдиного стандарту прозорості для підприємств 
Укроборонпрому та оприлюднення набору даних підприємств концерну на вебресурсах не потребує 
істотної зміни правового регулювання, проте здатне покращити імідж компаній.

Антикорупційна політика 

Створення та функціонування підрозділів, відповідальних за запобігання корупції, в підприємствах дер-
жавної форми власності передбачено  чинним законодавством України та відповідає сучасним міжна-
родним практикам.

Закон України «Про запобігання корупції»38 передбачає обов'язок юридичних осіб вживати заходів для 
запобігання корупції на двох рівнях. Перший, так би мовити, базовий, описаний у статті 61 вказаного за-
кону та передбачає обов'язки співробітників підприємств: 

1. не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю 
юридичної особи;

3. СТАТИСТИКА ПРОЗОРОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРОБОРОНПРОМУ
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63

20

11

Кількість ЮО Укроборонпрому 
станом на лютий 2021 року*

*за винятком тих, що розташовані на 
тимчасово окупованій території України

Кількість підприємств, 
що мають власний сайт

Кількість підприємств, що
опублікували річний
фінансовий звіт

Кількість підприємств, що
зазначили біографічну
довідку керівника
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2. утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне право-
порушення, пов’язане з діяльністю юридичної особи;

3. невідкладно інформувати посадову особу, відповідальну за запобігання корупції у діяльності юри-
дичної особи, керівника юридичної особи або засновників (учасників) юридичної особи про ви-
падки підбурення до вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з діяльністю юридичної 
особи;

4. невідкладно інформувати посадову особу, відповідальну за запобігання корупції у діяльності юри-
дичної особи, керівника юридичної особи або засновників (учасників) юридичної особи про ви-
падки вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками 
юридичної особи або іншими особами;

5. невідкладно інформувати посадову особу, відповідальну за запобігання корупції у діяльності юри-
дичної особи, керівника юридичної особи або засновників (учасників) юридичної особи про ви-
никнення реального, потенційного конфлікту інтересів.

Крім того, на посадових осціб юридичних осіб публічного права поширюються деякі обмеження, перед-
бачені цим Законом – наприклад, щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Всі юридичні особи державної форми власності зобов’язані створити умови для повідомлень викривачів, 
що включає:

1. впровадження механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти 
корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону;

2. надання працівникам та особам, які проходять у них службу або навчання або виконують певну 
роботу, методичної допомоги та консультацій щодо здійснення повідомлення про можливі факти 
корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону;

3. визначення внутрішніх процедур і механізмів прийняття та розгляду повідомлень про можливі 
факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, 
перевірки та належного реагування на такі повідомлення;

4. обов’язкового створення та забезпечення функціонування внутрішніх та регулярних каналів по-
відомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших 
порушень цього Закону.

«Розширені» стандарти (“другий” рівень) відповідно до статті 62 Закону України “Про запобігання 
корупції” застосовуються, зокрема, для державних підприємств, середньооблікова чисельність пра-
цюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує п’ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від реалізації 
продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує сімдесят мільйонів гривень. Вони передбачають 
обов'язкове затвердження антикорупційної програми за рекомендаціями Національного агентства 
з питань запобігання корупції та запровадження окремої посади уповноваженого за її реалізацію з 
особливими гарантіями прийняття на роботу та звільнення. Очевидно, що для належної організації 
роботи необхідно скласти перелік юридичних осіб ОПК, що відповідають цим критеріям, та періодич-
но його оновлювати.

Стаття 63 вказаного закону деталізує, що антикорупційна програма юридичної особи має включати в 
себе вичерпний перелік та опис антикорупційних заходів, стандартів, процедур та порядок їх виконання 
(застосування); норми етики, права та обов'язки працівників юридичної особи у сфері запобігання коруп-
ції; порядок здійснення належного нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням антикорупційної 
програми у діяльності юридичної особи, оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів та по-
рядок звітування Уповноваженого перед керівництвом компанії тощо.

Наведені норми Закону в цілому відповідають міжнародним стандартам комплаєнс-процедур, се-
ред яких варто окремо згадати Керівні принципи з антикорупції та доброчесності для підприємств 
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39 OECD (2020), “Implementation Guide: OECD Guidelines on Anti-Corruption and Integrity for State-Owned Enterprises”, 
   http://www.oecd.org/ corporate/anti-corruption-integrity-guidelines-for-soes.htm.
40 Guidance relating to the PFI Policies for promoting business conduct, OECD, 2011. https://bit.ly/362aHtS 
41 OECD (2020), “Implementation Guide: OECD Guidelines on Anti-Corruption and Integrity for State-Owned Enterprises”, с. 18  
   http://www.oecd.org/corporate/anti-corruption-integrity-guidelines-for-soes.htm. 
42 В Укроборонпромі запрацював комплаєнс офіс. Офіційний сайт Укроборонпрома, 24.06.2020 https://bit.ly/3609bIK
43 Комплаєнс. Офіційний сайт Укроборонпрома, https://bit.ly/2ZBySN1 
44 На ДП “Антонов” відбувся криміналістичний аудит. Офіційний сайт Укроборонпром, 13.11.2020 https://bit.ly/3lzScUm

державної форми власності, ухвалені ОЕСР39 як додатковий інструмент до Керівних принципів ОЕСР 
щодо корпоративного врядування на підприємствах державної форми власності. Слід зауважити, що 
ОЕСР розробило цілий набір інструментів, покликаних зменшити прояви  корупції та зловживань — від 
уже згаданих Керівних принципів з антикорупції і до Політик забезпечення відповідальної поведінки біз-
несу.40   

ОЕСР вказує на необхідність розвитку ефективної системи доброчесності публічної служби навколо 
трьох “стовпів” — єдиний та взаємоповязаний набір політик та інструментів; культура доброчесності 
(включаючи лідерство, визнання досягнень та розбудова спроможностей); підзвітність, що заснова-
на на управлінні ризиками, наявності контрольних механізмів та процедур розслідування порушень 
і накладення санкцій. Серед ключових та мінімально необхідних елементів антикорупційної системи 
підприємств державної форми власності названі:

• прозоре та засноване на досягненнях управління людськими ресурсами, де  доброчесність є од-
ним із критеріїв найму, просування по службі, винагороди та звільнення посадових осіб суб’єктів 
господарювання;

• інструменти для управління та запобігання конфлікту інтересів, що виникають з управління підпри-
ємствами державної форми власності або в результаті діяльності державних підприємств у сфері 
своєї діяльності;

• положення щодо поводження з чутливою інформацією для посадовців державних підприємств;
• легкий доступ та безпечність каналів повідомлень про порушення;
• захист викривачів.41 

Практичне втілення вимог українського законодавства та міжнародних стандартів тільки розпочалось. 
В Укроборонпромі в червні 2020 року був створений комплаєнс-офіс, що відповідатиме за розробку та 
впровадження політики доброчесності працівників та контрагентів відповідно до міжнародних стан-
дартів корпоративного управління, внутрішніх документів і процедур запобігання фінансовому шах-
райству та врегулювання конфлікту інтересів.42 На сайті концерну оприлюднені кодекс корпоративної 
етики, антикорупційна програма концерну та дорожня карта розгортання функції комплаєнс.43

Аналіз публічно доступної інформації на сайтах підприємств Укроборонпрому засвідчив, що тільки 17 
з них розмістили примірник затвердженої Антикорупційної програми у вільному доступі, натомість ін-
формація про стан її реалізації наводилась вкрай рідко (як правило, побіжна згадка у звіті з управління). 
Більшість компаній не розміщують у публічному доступі даних про шляхи здійснення повідомлення про 
корупції, канали і можливості для цього. Очевидно, що такі кроки є недостатніми для виконання вимог 
антикорупційного законодавства юридичними особами, що входять до складу Укроборонпрому. Побіж-
но такий висновок підтверджується і висновками форензік аудиту, проведеного фахівцями компанії Ernst 
& Young France із залученням українського офісу Ernst & Young та за технічної допомоги уряду Франції в 
ДП “Антонов”. Серед ключових оприлюднених висновків — акцент на необхідності створення та розвитку 
комплаєнс-функції як на рівні Концерну, так і на підприємстві.44 

Ключові складові системи запобігання корупції для підприємств Укроборонпрому наведені на малюнку 4.
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4. КЛЮЧОВІ СКЛАДОВІ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ 
КОРУПЦІЇ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ УКРОБОРОНПРОМУ

КЛЮЧОВІ СКЛАДОВІ
СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ

КОРУПЦІЇ ДЛЯ 
ПІДПРИЄМСТВ

УКРОБОРОНПРОМУ

СИСТЕМА АНТИКОРУПЦІЙНИХ ЗАХОДІВ, СТАНДАРТІВ, 
ПРОЦЕДУР ТА ПОРЯДОК ЇХ ВИКОНАННЯ:
• антикорупційна програма підприємства;
• політика запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
• політика перевірки контрагентів;
• політика гостинності та подарунків;
• кодекс етики та поведінки;
• порядок поводження з інформацією з обмеженим доступом;
• політика повідомлень про порушення та захист викривачів;
• порядок проведення службових розслідувань.

КУЛЬТУРА ДОБРОЧЕСНОСТІ:
• проведення вступних та періодичних 

навчань і тренінгів;
• функціонування доступної та актуальної 

“бази знань” по наявним антикорупційним  
політикам;

• методична та роз’яснювальна діяльність 
уповноважених.

ПІДЗВІТНІСТЬ:
• періодична оцінка корупційних ризиків;
• створення умов для повідомлень викривачів;
• порядок здійснення належного нагляду, контролю та 

моніторингу за дотриманням антикорупційної програми;
• оцінка результатів здійснених заходів;
• порядок звітування уповноваженого перед керівництвом 

компанії.
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Час, що минув з часу проголошення Указом Президента України у 1993 році курсу на корпоратизацію дер-
жавних підприємств, не був використаний ефективно у галузі ОПК — стандарти корпоративного управління 
не були запроваджені для юридичних осіб державної форми власності. Аналіз нещодавніх показників Ін-
дексу оборонного врядування та Індексу компаній оборонного сектору, що були підготовлені Transparency 
International Defence Sector, демонструє важливість запровадження та реалізації принципів корпоратив-
ного управління, прозорості та підзвітності для ефективної діяльності підприємств ОПК та всього сектору 
безпеки та оборони.

Реалізація завдань із практичної імплементації Керівних принципів ОЕСР щодо корпоративного врядування 
на підприємствах державної форми власності для державних юридичних осіб ОПК суттєво активізувалась 
протягом останніх років. Серед ключових здобутків варто відзначити проведення командою Укроборон-
прому та залученими експертами досліджень для вибору оптимальної моделі корпоративного управління, 
розробка та ухвалення в першому читанні законопроєкту 3822, завершення першого незалежного аудиту 
комбінованої звітності за міжнародними стандартами та форензік-аудиту ДП «Антонов». 

Для забезпечення прогресу необхідно включити до законопроєкту 3822 ключові гарантії корпоративного 
врядування відповідно до Керівних стандартів ОЕСР та продовжити підготовку до корпоратизації  підпри-
ємств Укроборонпрому з особливим акцентом на прозорості та підзвітності, реалізації антикорупційних 
заходів за єдиним стандартом.

НАКО рекомендує:

1. Внести зміни до законопроєкту 3822 для закріплення загальних правил корпоративного права Укра-
їни, найкращих практик відповідно до Керівних стандартів ОЕСР та належного рівня прозорості і під-
звітності. Ключовими моментами є:

• визначення Кабінету Міністрів України єдиним суб'єктом управління;

• чітка вказівка на те, що повноваження керівних органів АТ визначаються відповідно до Закону 
України “Про акціонерні товариства”;

• закріплення гарантій діяльності Наглядової ради: більшість незалежних членів та перелік ви-
ключної компетенції НР (включаючи право призначати керівника виконавчого органу акціонер-
ного товариства);

• встановлення додаткових механізмів забезпечення прозорості через обов'язкове оприлюднення 
рішень концерну чи АТ про безоплатне відчуження майна чи заміну обтяженого майна.

2. Закріпити обов'язок Мінстратегпрому дотримуватися Керівних принципів ОЕСР щодо корпоратив-
ного врядування на підприємствах державної форми власності при управлінні відповідними юридич-
ними особами шляхом внесення відповідної гарантії до Положення про вказане міністерство.

3. Розпочати реалізацію покрокового плану підготовки підприємств ДК «Укроборонпром» до корпо-
ратизації та забезпечити публічне інформування про прогрес в реалізації цього плану. Складовими 
процесу мають бути, зокрема:

• завершення процесу передачі непрофільних активів до Фонду державного майна чи інших мініс-
терств;

• інвентаризація наявного майна юридичних осіб, що підлягають корпоратизації (включно з не-
рухомим майном, об'єктами інтелектуальної власності та іншими цінними ресурсами) та його 
оптимізація;

• підготовка до створення системи корпоративного врядування — розроблення проєктів політик, 

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
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положень і практик, професійна підготовка та навчання корпоративних секретарів та інших 
ключових співробітників тощо.

4. Реалізувати заходи для запобігання корупції в юридичних особах ОПК за єдиним стандартом з 
урахуванням встановлених законодавством особливостей роботи із запобігання корупції в юридич-
них особах державної форми власності. Така робота має включати, але не обмежуватися, такими 
заходами — проведення щорічної оцінки корупційних ризиків; ухвалення, реалізація та звітування 
про стан виконання антикорупційних заходів; забезпечення належного функціонування захищених 
каналів для повідомлень про корупцію та реальні  гарантії для викривачів корупції; налагодження 
процесу перевірки контрагентів; проведення навчань і тренінгів для співробітників тощо. 

5. Забезпечити належну прозорість та доступність публічної інформації про компанії ОПК відпо-
відно до чинного законодавства за єдиним стандартом — функціонування та своєчасне оновлення 
сайтів, наявність інформації про керівний склад, оприлюднення основних документів, аудитор-
ських звітів, даних про антикорупційні заходи і канали повідомлень про корупцію тощо.
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Перелік обов’язкових для оприлюднення документів (відповідно до постанови КМУ від 
09.11.2016 №1067)

Вид інформації, яка підлягає 
обов’язковому оприлюдненню

Періодичність 
оприлюднення Строк оприлюднення

Цілі діяльності та стан їх досягнення щороку одночасно з річною фінансовою 
звітністю

Квартальна фінансова звітність підприємства, 
господарського товариства (в тому числі кон-
солідована) за останні три роки, включаючи (за 
наявності) видатки на виконання некомерцій-
них цілей державної політики та джерела їх фі-
нансування

щокварталу
не пізніше останнього числа 
місяця, що настає за звітним 
кварталом

Річна фінансова звітність підприємства, господар-
ського товариства (в тому числі консолідована) за 
останні три роки, включаючи (за наявності) видат-
ки на виконання некомерційних цілей державної 
політики та джерела їх фінансування

щороку не пізніше 30 квітня року, що 
настає за звітним

Аудиторські висновки щодо річної фінансової 
звітності підприємства, господарського товари-
ства (в тому числі щодо консолідованої звітно-
сті) за останні три роки, якщо аудит проводився 
відповідно до вимоги закону або за рішенням 
наглядової ради (у разі її утворення) підпри-
ємства, господарського товариства чи суб’єкта 
управління об’єктами державної власності, що 
здійснює функції з управління

щороку не пізніше 30 квітня року, що 
настає за звітним

Статут підприємства, господарського товари-
ства у чинній редакції

після державної 
реєстрації

протягом 10 календарних днів 
(протягом п’яти робочих днів 
для публічних акціонерних 
товариств) з дня державної 
реєстрації

Статут підприємства, господарського товари-
ства у редакціях, що діяли раніше щороку

протягом 15 календарних 
днів після набрання чинності 
постановою Кабінету Міні-
стрів України від 9 листопада 
2016 р. № 1067

Структура власності господарського товариства щороку одночасно з річною фінансовою 
звітністю

Біографічна довідка (включаючи професійні ха-
рактеристики) керівника підприємства, голови 
та членів виконавчого органу господарського 
товариства (з урахуванням вимог законодав-
ства про захист персональних даних)

щороку
одночасно з річною фінансо-
вою звітністю та у разі онов-
лення такої інформації

ДОДАТОК 1
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у разі призначення/об-
рання нового керівника 
підприємства, виконав-
чого органу господар-
ського товариства — піс-
ля прийняття рішення 
про призначення/об-
рання нового керівника

протягом 10 календарних днів з дня 
призначення/обрання на посаду (для 
емітентів цінних паперів — протягом 
п’яти робочих днів з дня прийняття 
рішення про призначення/обрання на 
посаду)

Біографічні довідки (включаючи професійні ха-
рактеристики) членів наглядової ради (у разі її 
утворення) підприємства, господарського това-
риства (з урахуванням вимог законодавства про 
захист персональних даних), принципи їх добо-
ру, відомості про їх членство у наглядових радах 
інших суб’єктів господарювання із зазначенням 
відомостей про те, хто із членів наглядової ради 
підприємства є незалежним

щороку одночасно з річною фінансовою звітні-
стю та у разі оновлення такої інформації

у разі призначення но-
вих членів наглядової 
ради підприємства — 
після прийняття рішен-
ня про призначення

протягом 10 календарних днів з дня 
призначення на посаду (для емітентів 
цінних паперів — протягом п’яти ро-
бочих днів з дня прийняття рішення 
про призначення на посаду)

Річні звіти наглядової ради та керівника підпри-
ємства, наглядової ради та виконавчого органу 
господарського товариства

щороку одночасно з річною фінансовою 
звітністю

Структура, принципи формування і розмір вина-
городи керівника підприємства, голови та членів 
виконавчого органу господарського товариства, 
членів наглядової ради, включаючи компенсацій-
ні пакети і додаткові блага, які вони отримують 
(або на отримання яких мають право) під час ви-
конання посадових обов’язків, а також у зв’язку із 
звільненням 

щороку одночасно з річною фінансовою 
звітністю

Рішення суб’єкта управління щодо підприємства, 
господарського товариства (відповідно до Зако-
ну України “Про управління об’єктами державної 
власності”), рішення загальних зборів акціонерів 
(учасників) господарського товариства

після прийняття рішен-
ня суб’єктом управлін-
ня, загальними зборами 
акціонерів (учасників)

протягом 10 календарних днів з дня 
прийняття рішення

Опис істотних передбачуваних факторів ризику, 
що можуть вплинути на операції та результати 
діяльності підприємства, господарського товари-
ства та заходи щодо управління такими ризиками

щороку одночасно з річною фінансовою звітні-
стю

Відомості про договори, учасником яких є під-
приємство, господарське товариство, інформація 
про які підлягає оприлюдненню відповідно до За-
кону України “Про відкритість використання пу-
блічних коштів”

після укладення догово-
рів

протягом 10 календарних днів з дня 
укладення договорів

Інформація про операції та зобов’язання підпри-
ємства, господарського товариства з державним 
та/або місцевим бюджетом, державними та/або 
місцевими установами, підприємствами та орга-
нізаціями, включаючи договірні зобов’язання під-
приємства, господарського товариства (фінан-
сові та не фінансові), що виникають у результаті 
державно-приватного партнерства

після проведення опе-
рації або виникнення 
зобов’язання

протягом 10 календарних днів з дня 
проведення операції або виникнення 
зобов’язання
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Аналіз прозорості сайтів підприємств державного концерну 
«Укроборонпром» станом на лютий 2021

Метою аналізу змісту сайтів підприємств державного концерну «Укроборонпром» є визначення кількіс-
них і якісних характеристик поточного рівня інформаційної відкритості в частині оприлюднення в мережі 
Інтернет інформації про діяльність підприємств.

Предметом аналізу є визначення відповідності змісту сайтів підприємств вимогам постанови КМУ від 
09.11.2016 №1067.
Об’єктом аналізу є сайти підприємств державного концерну «Укроборонпром», що входять до складу 
Концерну відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 №1229. Перелік сайтів під-
приємств для вивчення формувався з урахуванням даних, наведених на вебсайті Концерну в розділі 
“Структура” (https://ukroboronprom.com.ua/uk/category/struktura), та результатів вебпошуку на момент 
проведення аналізу у лютому 2021 року.

При проведенні дослідження застосовувався метод веб-сервер-аналізу, що полягає у вивченні експертом 
змісту сайтів в мережі Інтернет в режимі онлайн для виявлення наявності або відсутності визначених 
кількісних і якісних характеристик. Ефективність даного методу обумовлена максимальною наближені-
стю до способів пошуку заданих категорій інформації звичайними користувачами сайтів.

Результати аналізу
Юридичні особи, що не мають вебсайту
1.  Акціонерне товариство «2 ремонтний завод засобів зв'язку»
2.  АТ "Центральне конструкторське бюро «Ритм»
3.  Державне підприємство «Спецоборонмаш»
4.  Державне підприємство «Київський  автомобільний  ремонтний завод»
5.  Державне підприємство «РУБІН»
6.  Державне підприємство «Ремонтний завод радіотехнічного обладнання»
7.  Державне підприємство «Львівський радіоремонтний завод»
8.  Державне підприємство «Миколаївський бронетанковий завод»
9.  Державне підприємство «Харківський завод спеціальних машин»
10.Державне підприємство «Запорізький державний авіаційний ремонтний завод «МіГремонт»
11. Державне підприємство «Харківський автомобільний завод»
12. Державне підприємство «Харківський бронетанковий завод»
13. Казенне підприємство «Зміївський ремонтний енергомеханічний завод»
14. Тернопільське державне науково-технічне підприємство «Промінь»
15. Рубіжнянський казенний хімічний завод «Зоря»
16. Державне підприємство «Конструкторське бюро радіозв’язку»
17. Державне підприємство «Центральне конструкторське бюро «Протон»
18. Державне підприємство «Київський науково-дослідний інститут гідроприладів»
19. Державне підприємство «Харківське агрегатне конструкторське бюро»
20. Державне південне виробничо-технічне підприємство
21. Державне підприємство «Спеціальне конструкторське бюро «Спектр»
22. Державне підприємство «Український державний науково-дослідний інститут конструкційних матеріалів 

«Прометей»

ДОДАТОК 2
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23. Державне підприємство «Миколаївський суднобудівний завод»
24. Державне підприємство «Харківське конструкторське бюро з двигунобудування»
25. Державне виробничо-технічне підприємство «Південавіапромналадка»
26. Державне науково-дослідне підприємство «Конекс»
27. Казенне підприємство Шосткинський казенний завод «Зірка»
28. Державне підприємство «Дослідно-конструкторське бюро авіації загального призначення»
29. Дочірнє підприємство Державної компанії «Укрспецекспорт» Державне підприємство «Зовнішньоторго-

вельна фірма «ТАСКО-експорт»
30. Державне підприємство «Конструкторське бюро лазерної техніки»
31. Державне підприємство «Науково-дослідний інститут радіолокаційних систем «Квант-Радіолокація»
32. Державне підприємство «Львівський державний завод «ЛОРТА»
33. Державне підприємство «Науково-дослідний інститут радіоелектронної техніки»
34. Державне підприємство «Житомирський ремонтний завод радіотехнічного обладнання «Промінь»

Досліджувані дані на сайтах не наведені
1. Державне підприємство «Житомирський бронетанковий завод» www.zhbtz.com
2. Державне підприємство «Харківський механічний завод» www.mz.kharkov.ua
3. Державне підприємство «Чугуївський авіаційний ремонтний завод» www.charz.com.ua
4. Державне підприємство «45 експериментальний механічний завод» www.45emp.com.ua
5. Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів www.ndikhp.com.ua
6. Державне підприємство Науково-виробничий комплекс «Прогрес» www.nvkprogress.com (сайт не має 

українського інтерфейсу)
7. Державне підприємство «Науково-технічний комплекс «Імпульс» www.ntkimpuls.com.ua
8. Державне підприємство «Красилівський агрегатний завод» www.kaz.km.ua
9. Державне підприємство «Науково-дослідний інститут «Квант» www.kvant-ukr.org
10. Державне підприємство «Державне київське конструкторське бюро «Луч» www.luch.kiev.ua
11. Харківське державне авіаційне виробниче підприємство www.ksamc.com.ua
12. Державне підприємство «Науково-дослідний інститут «Шторм» www.gpniishtorm.od.ua (сайт не має 

українського інтерфейсу)
13. Державне підприємство «Київський державний завод «Буревісник» www.burevisnyk.com.ua
14. Запорізьке державне підприємство «Радіоприлад» www.radiopribor.com.ua (сайт не має українського 

інтефейсу)
15. Казенне підприємство «Шосткинський казенний завод «Імпульс» www.impulse.com.ua
16. Державне підприємство «Харківський приладобудівний завод ім. Т. Г. Шевченка» www.zish.com.ua
17. Державне підприємство «Науково-технічний комплекс «Завод точної механіки» www.ztm.ua
18. Херсонський державний завод «Палада» www.pallada-dock.com
19. Костянтинівське державне науково-виробниче підприємство «Кварсит» www.kvarsyt.com.ua
20. Дочірнє підприємство Державної компанії «Укрспецекспорт» — Державне зовнішньоторговельне та 

інвестиційне підприємство  «Промоборонекспорт» www.poe.cc.ua
21. Дочірнє підприємство Державної компанії «Укрспецекспорт» — Державне госпрозрахункове зовніш-

ньоторгівельне підприємство «Спецтехноекспорт» www.spetstechnoexport.com
22. Державне підприємство «Спеціалізована зовнішньоторговельна фірма «Укроборонекспорт» 
      www.uoe.com.ua
23. Державне підприємство «Конструкторське бюро «Артилерійське озброєння» www.kba.kiev.ua
24. Державне підприємство «Електричні системи» www.dpes.com.ua
25. ПАТ "Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів" www.ndiemp.com.ua
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Назва

Державне підприємство 
«Український 

науково-дослідний 
конструкторсько-

технологічний інститут 
еластомерних

матеріалів і виробів»

Державне
підприємство

«Завод 410 ЦА»

Дочірнє підприємство
Державної компанії 
«Укрспецекспорт» 

Державне підприємство 
«Спеціалізована

зовнішньоторговельна 
фірма «Прогрес»

Державне 
підприємство 
«Львівський 
державний 
авіаційно-
ремонтний

завод»

Сайт dintem.com.ua arp410.kiev.ua progress.gov.ua lsarp.com.ua

Наявність антикорупційної 
програми наявна, без дати наявна (затвердже-

на у 2015 році) немає наявна, 2020 р

Цілі діяльності та стан
досягнення (щороку) немає звіт про управління немає немає

Квартальна фінансова 
звітність за останні три роки 
(щокварталу)

немає немає немає немає

Річна фінансова звітність 
(щороку до 30.04) немає є є, 2019 є, 2019

Аудиторські висновки
(щороку до 30.04) немає є, 2020 є, 2019 є, 2019

Статути підприємств
(чинні та попередні редакції) немає немає є чинний

Біографічна довідка 
керівника немає є немає немає

Річні звіти наглядової ради 
та керівника підприємства, 
наглядової ради та 
виконавчого органу 
господарського товариства

немає немає звіт про управління 
2019 рік немає

Структура, принципи 
формування і розмір 
винагороди керівника
підприємства, голови та 
членів виконавчого органу 
господарського товариства, 
членів наглядової ради

немає немає немає немає

Опис істотних передбачу-
ваних факторів ризику, що 
можуть вплинути на операції 
та результати діяльності 
підприємства, господарського 
товариства та заходи щодо 
управління такими ризиками 
(щороку)

немає антикорупційна 
програма немає немає

Інформація про операції та 
зобов’язання підприємства, 
господарського товариства з 
державним та/або місцевим 
бюджетом, державними 
та/або місцевими 
установами, підприємствами 
та організаціями, 
включаючи договірні 
зобов’язання підприємства, 
господарського товариства 
(фінансові та не фінансові), 
що виникають у результаті 
державно-приватного 
партнерства (протягом 
10 днів після виникнення 
зобовязань)

немає немає немає в звітності
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Назва

Державне 
підприємство 

«Одеський 
авіаційний 

завод»

Державне підпри-
ємство «Львівський 

бронетанковий 
завод»

Державне
підприємство 

«Луцький ремонтний
завод «Мотор»

Державне
підприємство

«Балаклійський
ремонтний завод»

Сайт avirs.ua tank.lviv.ua motor-lutsk.com.ua brz.com.ua

Наявність антикорупційної 
програми наявна, 2017 є, затверджена

у 2020 немає є, 2017 рік та звіти про 
результати виконання

Цілі діяльності та стан
досягнення (щороку) немає немає немає одне речення

Квартальна фінансова 
звітність за останні три 
роки (щокварталу)

немає немає немає є, актуальна

Річна фінансова звітність 
(щороку до 30.04) немає є, 2019 є, 2019 є, 2019

Аудиторські висновки
(щороку до 30.04) немає є, 2019 є, 2019 немає

Статути підприємств
(чинні та попередні редакції) немає немає немає наявні

Біографічна довідка 
керівника немає немає немає є

Річні звіти наглядової ради та 
керівника підприємства, 
наглядової ради та 
виконавчого органу 
господарського товариства

немає немає немає немає

Структура, принципи 
формування і розмір 
винагороди керівника
підприємства, голови та
членів виконавчого органу 
господарського товариства, 
членів наглядової ради

немає немає немає за 2016 рік

Опис істотних передбачуваних 
факторів ризику, що можуть 
вплинути на операції та 
результати діяльності 
підприємства, господарського 
товариства та заходи щодо 
управління такими ризиками 
(щороку)

немає немає немає є

Інформація про операції та 
зобов’язання підприємства, 
господарського товариства з 
державним та/або місцевим 
бюджетом, державними та/
або місцевими установами, 
підприємствами та 
організаціями, включаючи 
договірні зобов’язання 
підприємства, господарського 
товариства (фінансові та не 
фінансові), що виникають 
у результаті державно-
приватного партнерства 
(протягом 10 днів після 
виникнення зобовязань)

немає немає немає є



30

Назва
Державне підприємство 

«Шепетівський
ремонтний завод»

Державне підприємство 
«Миколаївський авіаремонт-

ний завод «НАРП»

Державне підприємство 
«Конотопський

авіаремонтний завод
«Авіакон»

Сайт shrz.com.ua narp.ua aviakon.com

Наявність антикорупційної 
програми немає наявна, 2016 рік наявна (затверджена 

у 2018 році)

Цілі діяльності та стан
досягнення (щороку) немає розділ в звіті з управління станом на 2018 рік

Квартальна фінансова 
звітність за останні три
роки (щокварталу)

немає немає остання за 3
квартал 2018 року

Річна фінансова звітність
(щороку до 30.04) узагальнена немає звіт про фінансові 

результати за 2019 рік

Аудиторські висновки
(щороку до 30.04) є, 2019 є, 2019 за 2018 рік

Статути підприємств (чинні
та попередні редакції) немає немає наявні

Біографічна довідка 
керівника є немає наявна

Річні звіти наглядової ради 
та керівника підприємства, 
наглядової ради та 
виконавчого органу 
господарського товариства

немає звіт про
управління за 2019 рік немає

Структура, принципи 
формування і розмір 
винагороди керівника
підприємства, голови та 
членів виконавчого органу 
господарського товариства, 
членів наглядової ради

немає немає наявна

Опис істотних передбачуваних 
факторів ризику, що можуть 
вплинути на операції та резуль-
тати діяльності підприємства, 
господарського товариства та 
заходи щодо управління такими 
ризиками (щороку)

немає немає наявний на 
2020 рік

Інформація про операції та 
зобов’язання підприємства, 
господарського товариства з 
державним та/або місцевим 
бюджетом, державними та/
або місцевими установами, 
підприємствами та 
організаціями, включаючи 
договірні зобов’язання 
підприємства, господарського 
товариства (фінансові та не 
фінансові), що виникають 
у результаті державно-
приватного партнерства 
(протягом 10 днів після 
виникнення зобовязань)

немає немає наявні
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Назва

Дочірнє підприємство Державної 
компанії «Укрспецекспорт» —
«Державна госпрозрахункова

зовнішньоторговельна та інвести-
ційна фірма «Укрінмаш»

Державне 
підприємство 
«Київський 
бронетан-

ковий завод»

Державне 
підприємство 

«Антонов»

Державне підприєм-
ство«Дослідно-

проектний центр
кораблебудування»

Сайт ukrinmash.com charz.com.ua antonov.com srdsc.com

Наявність антикорупційної 
програми немає немає немає на сайті немає

Цілі діяльності та стан
досягнення (щороку) немає немає немає немає

Квартальна фінансова 
звітність за останні три 
роки (щокварталу)

немає немає

наявна,
остання — за

3 квартал
2020 року

немає

Річна фінансова звітність 
(щороку до 30.04) є, 2019 остання - 

2016 рік є, 2019 є, 2019

Аудиторські висновки
(щороку до 30.04) є, 2019 немає є, 2019 немає

Статути підприємств (чинні 
та попередні редакції) немає немає наявні немає

Біографічна довідка 
керівника немає немає немає немає

Річні звіти наглядової ради 
та керівника підприємства, 
наглядової ради та 
виконавчого органу 
господарського товариства

немає немає
звіт про 

управління
за 2019 рік

немає

Структура, принципи 
формування і розмір 
винагороди керівника
підприємства, голови та 
членів виконавчого органу 
господарського товариства, 
членів наглядової ради

немає немає немає немає

Опис істотних 
передбачуваних факторів 
ризику, що можуть вплинути 
на операції та результати 
діяльності підприємства, 
господарського товариства 
та заходи щодо управління 
такими ризиками (щороку)

немає немає
наявні в звіті 

про управління 
за 2019 р

немає

Інформація про операції та 
зобов’язання підприємства, 
господарського товариства з 
державним та/або місцевим 
бюджетом, державними 
та/або місцевими 
установами, підприємствами 
та організаціями, 
включаючи договірні 
зобов’язання підприємства, 
господарського товариства 
(фінансові та не фінансові), 
що виникають у результаті 
державно-приватного 
партнерства (протягом 
10 днів після виникнення 
зобовязань)

немає немає

звіт про
договори в 
прозоро та 

рядок в 
фінансовій 
звітності

немає
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Назва

Державне
виробничо-

технічне 
підприємство

«Граніт»

Державне 
підприємство 
«Радіовимі-

рювач»

Державне підприємство
«Харківський 

машинобудівний завод 
«ФЕД»

Державне підприємство
 «Харківське конструк-

торське бюро
 з машинобудування 
імені О.О. Морозова»

Сайт gptpgranit.com.ua ri.kiev.ua fed.ua morozov.com.ua

Наявність антикорупційної 
програми наявна, за 2020 немає наявна, 2018 немає

Цілі діяльності та стан
досягнення (щороку) немає немає наявні, окремий 

документ на 2020 немає

Квартальна фінансова 
звітність за останні три
роки (щокварталу)

немає немає є, актуальна 2020

Річна фінансова звітність 
(щороку до 30.04) є, 2019 остання за 

2014 рік наявна є, 2019

Аудиторські висновки
(щороку до 30.04) немає немає є, 2019 останній за 2018 рік

Статути підприємств
(чинні та попередні редакції) немає немає наявні немає

Біографічна довідка 
керівника немає немає немає немає

Річні звіти наглядової ради 
та керівника підприємства, 
наглядової ради та 
виконавчого органу 
господарського товариства

немає немає наявна звіт з управління,
2018

Структура, принципи 
формування і розмір 
винагороди керівника
підприємства, голови та
членів виконавчого органу 
господарського товариства, 
членів наглядової ради

немає немає наявна немає

Опис істотних передбачу-
ваних факторів ризику, що 
можуть вплинути на операції 
та результати діяльності 
підприємства, господарського 
товариства та заходи щодо 
управління такими ризиками 
(щороку)

немає немає немає немає

Інформація про операції та 
зобов’язання підприємства, 
господарського товариства з 
державним та/або місцевим 
бюджетом, державними 
та/або місцевими 
установами, підприємствами 
та організаціями, 
включаючи договірні 
зобов’язання підприємства, 
господарського товариства 
(фінансові та не фінансові), 
що виникають у результаті 
державно-приватного 
партнерства (протягом 
10 днів після виникнення 
зобовязань)

немає немає наявна немає
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Назва

Державне
підприємство 
«Жулянський 

машинобудівний 
завод «Візар»

Державне
підприємство 

«Науково-виробни-
чий комплекс 
«Фотоприлад»

Державне підприємство
«Запорізьке машинобудівне 

конструкторське бюро 
«Прогрес» імені академіка 

О.Г. Івченка

Казенне 
підприємство 

«Науково-
виробничий 

комплекс «Іскра»

Сайт vizar.biz.ua photopribor.ck.ua ivchenko-progress.com iskra.zp.ua

Наявність антикорупційної 
програми немає немає немає немає

Цілі діяльності та стан
досягнення (щороку) немає немає немає немає

Квартальна фінансова 
звітність за останні три роки 
(щокварталу)

немає немає немає немає

Річна фінансова звітність 
(щороку до 30.04) є, 2019 є, 2019 є, 2019 немає

Аудиторські висновки
(щороку до 30.04) є, 2019 є, 2019 немає останній

за 2018 рік

Статути підприємств
(чинні та попередні редакції) немає немає немає немає

Біографічна довідка 
керівника наявна немає наявна немає

Річні звіти наглядової ради 
та керівника підприємства, 
наглядової ради та 
виконавчого органу 
господарського товариства

немає немає немає немає

Структура, принципи 
формування і розмір 
винагороди керівника
підприємства, голови та 
членів виконавчого органу 
господарського товариства, 
членів наглядової ради

немає немає немає немає

Опис істотних передбачу-
ваних факторів ризику, що 
можуть вплинути на опера-
ції та результати діяльності 
підприємства, господарського 
товариства та заходи щодо 
управління такими ризиками 
(щороку)

немає немає немає немає

Інформація про операції та 
зобов’язання підприємства, 
господарського товариства з 
державним та/або місцевим 
бюджетом, державними 
та/або місцевими 
установами, підприємствами 
та організаціями, 
включаючи договірні 
зобов’язання підприємства, 
господарського товариства 
(фінансові та не фінансові), 
що виникають у результаті 
державно-приватного 
партнерства (протягом 
10 днів після виникнення 
зобовязань)

немає немає немає немає
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Назва

Державне 
підприємство
«Завод імені

В.О. Малишева»

Дочірнє підприємство 
Державної компанії 
«Укрспецекспорт» — 

Державне підприємство 
«Укроборонсервіс»

Державне
підприємство 
«Виробниче
об’єднання 
«Карпати»

Державна компанія з 
експорту та імпорту 

продукції і послуг 
військового та спеціаль-

ного призначення 
«Укрспецекспорт»

Сайт malyshevplant.com uos.ua dpkarpaty.com.ua use.ua

Наявність антикорупційної 
програми на сайті немає наявна, 2017 немає немає

Цілі діяльності та стан
досягнення (щороку) останні за 2019 немає за 2016 рік немає

Квартальна фінансова 
звітність за останні три
роки (щокварталу)

наявні, остання 
за 1 кв 2020 є, остання за 9 м 2020 є, 9 міс 2020 є, 9 міс 2020

Річна фінансова звітність 
(щороку до 30.04) наявна наявна є, 2019 є, 2019

Аудиторські висновки
(щороку до 30.04) є, 2019 останній за 2020 є, 2019 за 2019 рік

Статути підприємств
(чинні та попередні редакції) наявні чинний наявні наявні

Біографічна довідка 
керівника наявна немає є немає

Річні звіти наглядової ради 
та керівника підприємства, 
наглядової ради та 
виконавчого органу 
господарського товариства

звіт про
управління, 2019

звіт про управління
2019 рік

звіт про 
управління 2019 

рік

звіт керівника,
звіт про управління

Структура, принципи 
формування і розмір 
винагороди керівника
підприємства, голови та 
членів виконавчого органу 
господарського товариства, 
членів наглядової ради

немає немає немає немає

Опис істотних передбачу-
ваних факторів ризику, що 
можуть вплинути на операції 
та результати діяльності 
підприємства, господарського 
товариства та заходи щодо 
управління такими ризиками 
(щороку)

останній за 2019 є, без дати є немає

Інформація про операції та 
зобов’язання підприємства, 
господарського товариства з 
державним та/або місцевим 
бюджетом, державними 
та/або місцевими 
установами, підприємствами 
та організаціями, 
включаючи договірні 
зобов’язання підприємства, 
господарського товариства 
(фінансові та не фінансові), 
що виникають у результаті 
державно-приватного 
партнерства (протягом 
10 днів після виникнення 
зобовязань)

останній за 2019 є є є
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Державне
підприємство

«Оризон-
Навігація»

Державне 
підприємство 

«Новатор»

Державне
підприємство 
«Ізюмський

приладобудів-
ний завод»

Державне підприємство
«Науково-виробничий 
комплекс газотурбо-
будування «Зоря» — 

«Машпроект»

ДПАТ
«Завод 
«Маяк»

Сайт orizon-navigation.ua novator-tm.com ipz.com.ua zmturbines.com mayak.com.ua

Наявність антикорупційної 
програми наявна, 2020 наявна,

2017 рік наявна, 2020 ухвалена у 2015 році, 
оновлена немає

Цілі діяльності та стан
досягнення (щороку) немає розділ в звіті з 

управління немає останні за 2016 немає

Квартальна фінансова 
звітність за останні три 
роки (щокварталу)

немає немає немає останні за 2018 1 і 2 кв.
2018 року

Річна фінансова звітність 
(щороку до 30.04) немає є, 2019 є, 2019 останні за 2018 остання за 

2018

Аудиторські висновки
(щороку до 30.04) немає є, 2019 є, 2019 за 2018 рік останній -

за 2015

Статути підприємств (чинні 
та попередні редакції) немає немає немає є чинний

Біографічна довідка 
керівника немає немає немає наявна наявна

Річні звіти наглядової ради 
та керівника підприємства, 
наглядової ради та 
виконавчого органу 
господарського товариства

немає

звіт про 
управління - 
додаток до

аудиторського 
звіту

немає немає немає

Структура, принципи 
формування і розмір 
винагороди керівника
підприємства, голови та 
членів виконавчого органу 
господарського товариства, 
членів наглядової ради

немає немає немає немає остання за 
2016

Опис істотних передбачу-
ваних факторів ризику, що 
можуть вплинути на операції 
та результати діяльності під-
приємства, господарського 
товариства та заходи щодо 
управління такими ризиками 
(щороку)

немає
розділ

в звіті про 
управління

немає немає немає

Інформація про операції та 
зобов’язання підприємства, 
господарського товариства з 
державним та/або місцевим 
бюджетом, державними та/
або місцевими установами, 
підприємствами 
та організаціями, 
включаючи договірні 
зобов’язання підприємства, 
господарського товариства 
(фінансові та не фінансові), 
що виникають у результаті 
державно-приватного 
партнерства (протягом 
10 днів після виникнення 
зобовязань)

немає
розділ в 

фінансовій 
звітності

немає немає немає
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АТ 
«Київський

завод
 «Радар»

ВАТ «Меридіан»
ім. С.П. Коро-

льова

ПАТ «Науково-
виробниче 
об’єднання 

«Київський завод 
автоматики»

ПАТ «Український 
науково-дослідний 
інститут авіаційної 

технології»

Державна
акціонерна 
холдингова 
компанія 
«Артем»

Сайт radar.net.ua merydian.kiev.ua kza.com.ua ukrniat.pat.ua artem.ua

Наявність антикорупційної 
програми немає немає немає немає наявна, 2017 

року

Цілі діяльності та стан
досягнення (щороку) немає немає немає остання  — на 2019 рік немає

Квартальна фінансова 
звітність за останні три
 роки (щокварталу)

остання за
3 квартал 

2020

остання інформа-
ція за 2 квартал 

2018 року
є, 2019 наявна останні за 1 

півріччя 2019

Річна фінансова звітність 
(щороку до 30.04) є, 2019 немає є, 2019 наявна останні за 2018

Аудиторські висновки
(щороку до 30.04) немає немає немає остання — за 2018 рік останні 2018

Статути підприємств (чинні 
та попередні редакції) є немає наявний наявні немає

Біографічна довідка 
керівника немає немає немає

біографічні довідки членів 
НР, щодо інших керівни-

ків - в річному звіті
немає

Річні звіти наглядової ради 
та керівника підприємства, 
наглядової ради та 
виконавчого органу 
господарського товариства

останні за 
2018 немає

звіт з 
управління, 

2019
за 2018 рік немає

Структура, принципи 
формування і розмір 
винагороди керівника
підприємства, голови та 
членів виконавчого органу 
господарського товариства, 
членів наглядової ради

немає немає немає в річному звіті немає

Опис істотних передбачу-
ваних факторів ризику, що 
можуть вплинути на опера-
ції та результати діяльності 
підприємства, господар-
ського товариства та заходи 
щодо управління такими 
ризиками (щороку)

немає немає немає немає немає

Інформація про операції та 
зобов’язання підприємства, 
господарського товариства 
з державним та/або 
місцевим бюджетом, 
державними та/або 
місцевими установами, 
підприємствами 
та організаціями, 
включаючи договірні 
зобов’язання підприємства, 
господарського товариства 
(фінансові та не фінансові), 
що виникають у результаті 
державно-приватного 
партнерства (протягом 
10 днів після виникнення 
зобовязань)

немає немає немає
в фінансовій
звітності та

річному звіті
немає
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