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Членам Комітету Верховної Ради України з 
питань економічного розвитку 

Членам Комітету Верховної Ради України з 
питань фінансів, податкової та митної політики 

Членам Комітету Верховної Ради України з 
питань бюджету 

Членам Комітету Верховної Ради України з 
питань антикорупційної політики 

Членам Комітету Верховної Ради України з 
питань інтеграції України до Європейського 
Союзу 

Щодо Проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення моніторингу 
потенційних загроз національній безпеці України у сфері економіки 
(реєстраційний номер 7176 від 19.03.2022) 

Шановні колеги! 

Це звернення стосується Проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення 
моніторингу потенційних загроз національній безпеці України у сфері економіки № 7176 від 19.03.2022 
(далі – «Законопроект № 7176»), який був прийнятий Верховною Радою України 1 квітня 2022.  

Відповідно до цього Законопроекту № 7176 суб’єкт управління державного підприємства, 
господарського підприємства, в якому державі прямо або опосередковано належить більше 50% 
акцій (часток), а також державного банку зобов’язаний здійснювати моніторинг наявних або 
потенційних загроз національній безпеці України та у випадку їх виявлення вживати заходів для 
нейтралізації їх впливу на діяльність такої юридичної особи.  

Перелік таких заходів може визначати суб’єкт управління самостійно. Втім, Законопроект № 7176 
наводить також один приклад такого заходу, а саме: «визначення виключним місцем виконання 
обов’язків керівника, заступників керівника, членів колегіального виконавчого органу (особи, яка 
здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), членів наглядової ради, інших посадових 
осіб адресу місцезнаходження такого підприємства або товариства та встановлення особливого 
режиму роботи зазначених осіб. 



У випадку прийняття рішення про визначення відповідних заходів зазначені особи зобов’язані 
невідкладно (але не пізніше 48 годин) прибути за адресою місцезнаходження такої юридичної 
особи для виконання повноважень.  

В той час, як зобов’язання суб’єктів управління здійснювати моніторинг наявних або потенційних загроз 
національній безпеці України не викликає жодних питань, захід, який наводить Законопроект № 7176, 
створює загрозу цілісності, структурі та незалежності системи корпоративного управління 
зазначених юридичних осіб.  

Нагадаємо, що відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо управління об'єктами державної та комунальної власності» № 1405-VIII від 02 червня 2016 року 
(далі – «Закон») відбулася реформа корпоративного управління державними підприємствами та 
господарськими підприємствами з мажоритарною державно часткою, яка, з-поміж іншого, 
передбачала створення інституту незалежних директорів та формування наглядових рад з 
незалежних директорів, кількість яких повинна становити більшість членів наглядової ради. 

Метою Закону є створення сприятливих умов для оптимізації структури державного сектора 
економіки та запровадження ринкових методів управління суб'єктами господарювання державного 
сектора економіки. Закон покликаний підвищити ефективність управління об'єктами державної 
власності, зокрема: 

• впровадження корпоративного управління відповідно до стандартів ОЕСР;
• запровадження ефективного управління об'єктами державної власності;
• усунення посадових осіб державних органів від управління державними компаніями.

Як результат, запропоновані зміни можуть бути негативно сприйнятими міжнародними партнерами 
та інвесторами та знизити довіру до України в цілому.  

Зазначені положення Законопроекту № 7176 можуть нашкодити існуючим механізмам 
корпоративного управління, запровадженим Законом.  

Більш того, умови воєнного часу часто вимагають від компаній прийняття рішень з важливих питань у 
найкоротші строки. Саме технічні засоби дозволяють віддалено проводити збори колегіальних органів 
управління та максимально швидко приймати рішення. Період карантину довів ефективність засобів 
віддаленої роботи.  

Враховуючи це, запропоновані зміни можуть призвести до подовження строків прийняття рішень і 
як наслідок зниження ефективності корпоративного управління.  

Також, варто зазначити, що в умовах воєнного стану шлях до місцезнаходження підприємства може 
бути небезпечним або взагалі неможливим. Тому зловживання запропонованими положеннями може 
створювати ризик життю і здоров’ю членів органів управління такого підприємства або товариства.  

А отже, з урахуванням зазначеного, закликаємо не підписувати Законопроект № 7176 у вказаній 
редакції, а застосувати процедуру повернення закону для повторного розгляду. Поряд з тим, 
експерти АПУ висловлюють свою готовність надати конкретні пропозиції та долучитись до 
подальшої роботи над законопроектом. 

З повагою 

Президентка АПУ  Анна Огренчук 

Голова Правління ПАКУ  Олександр Окунєв 


