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науки України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Міністерство освіти і науки України, Київ, 2018. 

Дисертаційна робота присвячена удосконаленню теоретичних засад та 

обґрунтуванню пропозицій щодо модернізації державного фінансового 

контролю національних нафтогазових корпорацій України для стабільного 

функціонування енергетичного ринку та виконання поставлених цілей 

державної фінансової політики. 

Виявлено, що сутність державного фінансового контролю корпорацій 

та теоретичні підходи до його визначення обумовлюються різним 

розумінням мети державного фінансового контролю й підходів до оцінки 

його ефективності. Державний фінансовий контроль національних 

нафтогазових корпорацій виокремлено в окрему складову фінансової 

політики держави, оскільки виділяється не просто самостійним суб’єктним 

складом, а також передбачає наявність об’єктів та етапів здійснення 

контролюючих заходів. 

Удосконалено формулювання сутності державного фінансового 

контролю корпорацій як сукупності заходів, здійснюваних органами 

державної влади, а також підрозділами внутрішнього фінансового контролю 

державних підприємств, по відношенню до суб’єктів господарювання з 

метою забезпечення безперервного кругообігу фінансових ресурсів у процесі 
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господарської діяльності, поповнення доходів бюджетів різних рівнів, 

соціально-економічної ефективності, виявлення резервів та запобігання 

економічних втрат і порушень, і яка здійснюється за допомогою прямих та 

непрямих механізмів та інструментів реалізації фінансової політики держави. 

Визначено особливості класифікації форм, видів та методів державного 

фінансового контролю корпорацій та розроблено рекомендації стосовно 

застосування європейського досвіду побудови систем державного 

фінансового контролю корпорацій для надання рекомендацій щодо його 

модернізації в Україні. 

Розвинено організаційні напрямки модернізації існуючої системи 

державного фінансового контролю національних нафтогазових корпорацій 

України з використанням досвіду та нормативної бази країн ЄС, що має бути 

інтегрована як відокремлений механізм у загальній системі заходів 

перебудови фінансового механізму. Зокрема, це приведення суб’єктів 

здійснення аудиту до відповідності європейським критеріям та стандартам, 

забезпечення об’єктивності та доказовості аудиторських звітів, 

оприлюднення результатів державного фінансового контролю 

Виявлено тенденції та принципи організації системи державного 

фінансового контролю національних нафтогазових корпорацій України, що 

дозволило підтвердити низьку ефективність діяльності таких суб’єктів 

господарювання. При цьому, держава, залишаючись власником або 

співвласником більшості найважливіших нафтогазових активів, 

характеризується неконкурентними і неринковими методами управління.  

Узагальнено особливості контролю фінансово-господарської діяльності 

національних нафтогазових корпорацій України, де виявлено надзвичайно 

важливу роль успішної інтеграції в організаційну структуру підприємств 

підрозділів фінансового контролю. Визначено важливе місце державного 

фінансового контролю нафтогазових корпорацій як складової фінансової 

політики України (на прикладі НАК «Нафтогаз України»). 
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Визначено стратегічні пріоритети модернізації механізмів державного 

фінансового контролю національних нафтогазових корпорацій України, до 

яких віднесено заходи, направлені на забезпечення максимізації прибутку в 

майбутніх періодах, мінімізації репутаційних та комплаєнс-ризиків, 

посилення позицій суб’єктів господарювання на етапі становлення і розвитку 

ділових відносин з третіми особами такими, як кредитні рейтингові 

агентства, потенційні покупці / інвестори, кредитори, страхові компанії, 

контрагенти і бізнес-партнери.  

Розроблено основні напрями вдосконалення організаційно-

інституціональної структури органів державного фінансового контролю та їх 

функцій у відповідності до вимог INTOSAI, що передбачають можливість у 

найближчий час забезпечити завершення гармонізації нормативно-правової 

бази в нафтогазовій сфері до стандартів ЄС, що дозволить впорядкувати та 

усунути розбіжності у процесі функціонування державних інституцій, які 

здійснюють державний фінансовий контроль, уникнути змішування їх 

функцій; сертифікацію державними наглядовими органами приватних 

аудиторських фірм для роботи з національними нафтогазовими 

корпораціями, що сприятиме забезпеченню прозорості й незалежності 

аудиту; завершення процесів роздержавлення та приватизації національних 

нафтогазових корпорацій, діяльність яких є або може бути економічно 

ефективною з метою уникнення конфлікту інтересів держави, як власника.  

Визначено основні шляхи впровадження автоматизованих 

інформаційних систем державного фінансового контролю національних 

нафтогазових корпорацій України, що сприятимуть забезпеченню прозорості 

й уникненню упередженості при прийнятті управлінських рішень зі сторони 

посадових осіб у процесі проведення державного фінансового контролю 

національних нафтогазових корпорацій України.  

Обґрунтовано доцільність імплементації електронної системи 

управління операційною діяльністю національної нафтогазової корпорації 

України на основі використання моделі «5P операційного менеджменту», яка 
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дозволяє аналізувати п'ять основних операційних ресурсів: підприємства та 

його виробничі підрозділи; матеріали, сировину, напівфабрикати; процеси; 

персонал та людські ресурси; планування й управлінський контроль, 

звітність. 

 Ключові слова: державний фінансовий контроль, фінансовий аудит, 

національна нафтогазова корпорація, фінансова політика, фінансова система, 

державне фінансове регулювання, інституційні перетворення економіки, 

нафтогазовий сектор. 

 

SUMMARY 

 

Strekal O.O. Modernization of state financial control of national oil and gas 

corporations of Ukraine. – The manuscript. – Qualification scientific work on the 

manuscript rights. 

The Thesis for the Candidate Degree of Science (Economics) in 

specialty: 08.00.08 – Money, Finance and Credit. – Taras Shevchenko Kyiv 

National University, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

The thesis is devoted to the improvement of theoretical foundations and the 

substantiation of proposals for the modernization of the state financial control of 

the national oil and gas corporations of Ukraine for the stable functioning of the 

energy market and the fulfillment of the set objectives of the state financial policy. 

The essence of state financial control of corporations and theoretical 

approaches to its definition are revealed due to the different understanding of the 

purpose of state financial control and approaches to the evaluation of its 

effectiveness. The state financial control of national oil and gas corporations is 

singled out as an element of the state financial policy, while it is characterized by 

an independent subject, and also provides for the availability of facilities and 

stages for the implementation of control measures.  

The formulation of the essence of the state financial control of corporations 

as a set of measures carried out by state authorities, as well as subdivisions of 
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internal financial control of state enterprises, in relation to economic entities with 

the purpose of ensuring the continuous circulation of financial resources in the 

process of economic activity, increasing of budget revenues at different levels, 

socioeconomic efficiency, the identification of reserves and the prevention of 

economic losses and violations, and which is carried out by dopom the direct and 

indirect mechanisms and tools for implementing the state's financial policy. 

The features of classification of forms, types and methods of state financial 

control of corporations are defined. The European experience of formation the 

state financial control systems of corporations generalized in terms of its possible 

modernization in Ukraine. The state financial control of corporations in the 

European countries based on generally accepted principles, developed for a long 

time and adopted by the Lima Declaration of Guidelines on Auditing Precepts. The 

necessity of modernization the state financial control in the process of Euro-

integration relations is substantiated. 

The main principles of the state financial control of the national oil and gas 

corporations of Ukraine are revealed, the importance of which is increasing due to 

the necessity to perform also the social and economic tasks. It is defined that the 

low effectiveness of methods, mechanisms and instruments, and also the 

effectiveness of sanctions for detected offenses in the activities of the national oil 

and gas corporations of Ukraine leads to the general ineffectiveness of financial 

control of national oil and gas corporations in Ukraine.  

The important role of the state financial control of oil and gas corporations 

as an integral part of the financial policy of Ukraine is determined (based on the 

activities of NJSC “Naftogaz of Ukraine”). The analysis of financial and economic 

activities of the national oil and gas corporations of Ukraine demonstrated the 

important role of integration into the organizational structure of such enterprises of 

separated divisions which should be responsible for providing an internal financial 

control. The positive correlation between the state financial control and the 

business effectiveness of NJSC “Naftogaz of Ukraine” are revealed, so ensuring 
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that the effectiveness of state financial control allows not only saving budgetary 

funds, but also ensuring positive dynamics of budget deficit. 

The strategic priorities of modernizing the mechanisms of state financial 

control of national oil and gas corporations of Ukraine are determined, which 

based on maximizing profits, minimizing reputational and compliance risks, 

strengthening the positions of business entities and stakeholders. It is also designed 

the concept of constructing a system of internal financial control at oil and gas 

enterprises regarding to the industry specifics, and proposed an algorithm for 

implementing an external financial audit in the national oil and gas corporation.  

The main ways of improvement of the organizational and institutional 

structure of the bodies of state financial control and their functions in accordance 

with the requirements of INTOSAI are defined. Thus, it will ensure the possibility 

to enhance in the nearest future the finalization of harmonization to the EU 

standards of the Ukrainian legislative base of the oil and gas sector and it will also 

allow to organize and eliminate differences in the functioning of public institutions 

of state financial control, avoiding mixing their functions; certification by public 

oversight bodies of private audit firms for work with national oil and gas 

corporations, which will ensure transparency and independence of audit; 

completing privatization processes and privatizing national oil and gas 

corporations whose activities are or can be cost-effective in order to avoid conflicts 

of interest of the state as the owner, and etc. 

The relevant tasks of modernizing the mechanisms of state financial control 

of the national oil and gas corporations of Ukraine are defined as the introduction 

of automated information systems on the basis of a single legally approved concept 

of designing an information security system for providing the state financial 

control bodies, which would ensure implementation of the principles of publicity 

and transparency of processes, as well as ensuring the saving of public finances. 

The substantiate of implementation of the electronic system for managing 

the operational activities of the national oil and gas corporation of Ukraine based 

on the use of the model “5P of operational management”, which allows to analyze 
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five main operating resources: enterprises and its production units; materials, raw 

materials, semi-finished products; processes; personnel and human resources; 

planning and management control, reporting. 

Keywords: state financial control, financial audit, national oil and gas 

corporation, financial policy, financial system, state financial regulation, 

institutional transformation of economy, oil and gas sector. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Сучасні тенденції розвитку глобальної економіки 

потребують поліпшення ефективності всіх складових фінансової політики 

держави. Однією з таких складових є здійснення фінансового контролю за 

використанням фінансових ресурсів держави, що сприяє забезпеченню 

позитивної динаміки економічного зростання, підвищенню ефективності та 

конкурентоспроможності національної економіки в глобальному 

економічному середовищі. Нестабільність цін на енергоресурси та 

волатильність світових енергетичних ринків, яким притаманна значна частка 

державної власності в капіталі суб’єктів господарювання, вимагає 

модернізації механізмів державного фінансового контролю з метою 

забезпечення ефективності фінансової політики держави.  

Наукові дослідження ефективності державного фінансового контролю 

національних нафтогазових корпорацій обумовлені негативним впливом 

зовнішніх факторів та низького платоспроможного попиту кінцевих 

споживачів, проблемами застарілості основних фондів та дефіцитністю 

оборотних коштів суб’єктів господарювання, що зумовлює необхідність 

збільшення бюджетних видатків на фінансування діяльності таких суб’єктів 

господарювання. Державний фінансовий контроль безпосередньо впливає на 

функціонування системи державних фінансів та діяльність суб’єктів 

господарювання, що використовують бюджетні кошти, у тому числі державні 

інвестиційні ресурси. Фінансові результати діяльності національних 

нафтогазових корпорацій є визначальними також з точки зору забезпечення 

енергетичної безпеки держави, виступаючи інструментом виконання 

державою соціальних завдань перед суспільством.  

Наразі актуалізується питання модернізації державного фінансового 

контролю з метою забезпечення ефективності діяльності національних 

нафтогазових корпорацій України. Подолання проблеми непрозорого та 
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нецільового використання фінансових ресурсів держави, а також здійснення 

належного контролю за бюджетними коштами з боку органів здійснення 

державного фінансового контролю набуває особливого значення в умовах 

євроінтеграційних процесів та наближення фінансового законодавства 

України до європейських стандартів. Модернізація державного фінансового 

контролю дозволить підвищити стабільність функціонування українського 

нафтогазового сектора, а також сприятиме досягненню фінансових цілей 

держави та виконанню покладених на неї функцій. 

Теоретичні підходи до реалізації контрольної функції держави 

викладені в наукових працях таких зарубіжних дослідників, як: Р. Адамс, 

Е. Альтман, Є. Аткінсон, Дж. Бейлі, Ш. Бланкарт, Дж. Бюкенен, Дж. Ваттс, 

К. Головин, Р. Зоді, Д. Ірвін, Дж.М. Кейнс, В. Радионова, Х. Розен, 

Дж. Робертсон, П. Самуельсон, Дж. Стігліц, П. Тонінеллі, Д. Хан та ін.  

Проблематика здійснення державного фінансового контролю 

досліджувалася в наукових працях вітчизняних науковців, серед яких: 

В.Д. Базилевич, О.І. Барановський, З.С. Варналій, О.Д. Василик, І.К. Дрозд, 

Т.Т. Ковальчук, Л.В. Лисяк, В.І. Кравченко, І.О. Луніна, І.О. Лютий, 

В.І. Невідомий, Ю.Б. Слободяник, І.Б. Стефанюк, В.М. Федосов, С.І. Юрій та 

ін.  

Не дивлячись на значні напрацювання фінансової науки щодо 

виконання державою контрольних функцій з метою підвищення 

ефективності економічної політики, залишились невирішеними питання 

вивчення передумов та особливостей державного фінансового контролю й 

вдосконалення його як механізму забезпечення ефективності державних 

корпорацій нафтогазового сектора України. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана на кафедрі фінансів економічного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка в рамках 

комплексної науково-дослідної держбюджетної теми цього факультету 

«Модернізація економіки України на засадах сталого соціально-економічного 
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розвитку: закономірності, протиріччя, ризики» (номер державної реєстрації 

№11БФ040-01).   

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є удосконалення 

теоретичних засад та обґрунтування пропозицій щодо модернізації 

державного фінансового контролю національних нафтогазових корпорацій 

України для стабільного функціонування енергетичного ринку та виконання 

поставлених цілей державної фінансової політики.  

Досягнення поставленої мети зумовило необхідність виконання 

наступних завдань: 

- удосконалити формулювання сутності державного фінансового 

контролю корпорацій та теоретичні підходи до його визначення; 

- визначити критерії класифікації форм, видів та методів державного 

фінансового контролю корпорацій;  

- розробити рекомендації стосовно застосування європейського 

досвіду побудови систем державного фінансового контролю корпорацій для 

надання рекомендацій щодо його модернізації в Україні; 

- виявити тенденції та принципи організації державного фінансового 

контролю національних нафтогазових корпорацій України; 

- узагальнити особливості контролю фінансово-господарської 

діяльності національних нафтогазових корпорацій України  (на прикладі 

НАК «Нафтогаз України»); 

- визначити місце державного фінансового контролю нафтогазових 

корпорацій як складової фінансової політики України (на прикладі НАК 

«Нафтогаз України»); 

- визначити стратегічні пріоритети модернізації державного 

фінансового контролю національних нафтогазових корпорацій України; 

- розробити інструменти модернізації організаційно-інституціональної 

структури органів державного фінансового контролю та їх функцій у 

відповідності до вимог INTOSAI;  
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- визначити шляхи впровадження автоматизованих інформаційних 

систем державного фінансового контролю національних нафтогазових 

корпорацій України. 

Об’єктом дослідження є система фінансово-економічних відносин у 

процесі здійснення державного фінансового контролю. 

Предметом дослідження є теоретичні засади та практичні аспекти 

модернізації державного фінансового контролю національних нафтогазових 

корпорацій України. 

Методи дослідження. Методологічну  базу  дисертації склали: 

діалектичний метод наукового пізнання і системний підхід до вивчення 

економічних та  соціальних  явищ;  фундаментальні  положення економічної 

теорії, теорії  фінансів, контролю та аудиту, інституціональної  теорії, а 

також сучасні концепції бюджетного менеджменту, державного управління 

орієнтованого на результат. 

Для виконання поставлених завдань використовувались методи 

логічного узагальнення (при досліджені підходів до визначення сутності 

державного фінансового контролю); системно-структурний  аналіз  (при 

класифікації форм та методів державного фінансового контролю); 

порівняльний аналіз (при узагальненні досвіду розвинених європейських 

країн щодо побудови системи державного фінансового контролю); історико-

логічний метод та метод ретроспективного аналізу (при дослідженні 

основних тенденцій та особливостей організації державного фінансового 

контролю на підприємствах нафтогазового сектора України); метод 

експертних  оцінок та метод трансполяції трендів (при аналізі ефективності 

складу та структури доходів і витрат державних корпорацій нафтогазового 

сектора); факторний аналіз (при дослідженні ефективності державного 

фінансового контролю на прикладі НАК «Нафтогаз України») тощо. 

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативні акти 

України з питань організації державного фінансового контролю, 

регулювання ринків енергетики, а також міжнародні нормативно-правові 
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акти та стандарти у сфері фінансового контролю; аналітичні та статистичні 

матеріали Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Рахункової 

палати, Державної фіскальної служби та Державної служби статистики 

України, монографії, збірники, наукові статті та публікації. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці та 

обґрунтуванні методологічних підходів щодо напрямків модернізації 

державного фінансового контролю для забезпечення ефективності державних 

корпорацій нафтогазового сектора України. Основними теоретичними та 

практичними результатами, які складають наукову новизну дослідження, є: 

удосконалено: 

 визначення сутності поняття «державний фінансовий контроль», що 

розглядається як частина управлінської діяльності держави, що виражається 

через сукупність безперервних превентивних, поточних і наступних заходів, 

що здійснюються уповноваженими державними, регіональними, місцевими 

органами державної (виконавчої) влади, спрямовуються на забезпечення 

дотримання законності та ефективності використання коштів, досягнення 

результатів відповідно до встановленої мети, завдань, планів і вимог щодо 

діяльності суб’єктів господарювання та сприяють ефективному управлінню 

державними фінансами на всіх рівнях і етапах руху фінансових ресурсів. На 

відміну від результатів попередніх наукових досліджень, дане визначення не 

лише розкриває мету державного фінансового контролю, а й узагальнює 

методи та суб’єктів здійснення такого контролю.  

 теоретичні підходи щодо моделювання ефективності використання 

державного фінансового контролю на підприємствах нафтогазового сектора 

на основі розробленої багатофакторної економіко-математичної моделі щодо 

визначення залежності ефективності бюджетної політики України від 

розвитку вітчизняного нафтогазового сектора та, в зв’язку з цим, 

необхідності вдосконалення системи та механізмів державного фінансового 

контролю на вітчизняних нафтогазових підприємствах; 
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 зміст поняття синергетичного концепту організації системи 

внутрішнього фінансового контролю на підприємствах нафтогазового 

сектора, спрямованого на посилення позиції підприємства в процесі 

становлення і розвитку ділових відносин з урахуванням галузевої специфіки. 

Удосконалено основні принципи побудови системи внутрішнього 

фінансового контролю, а також проаналізовано ряд внутрішніх та зовнішніх 

чинників, котрі мають бути враховані в процесі проведення фінансового 

контролю; 

 практичні підходи до модернізації державного фінансового 

контролю шляхом вдосконалення інституційно-правового забезпечення 

діяльності національних нафтогазових корпорацій України. Так, 

пропонується акцентувати увагу на створенні оптового нафтогазового ринку, 

переході на ринкові відносини зі споживачами, забезпеченні надійного 

постачання та оплати продукції, лібералізації ринку та створення умов для 

конкуренції. Вищеназвані напрями вдосконалення інституційно-правового 

забезпечення діяльності національних нафтогазових корпорацій України 

носитимуть стимулюючий характер щодо підвищення рівня 

конкурентоспроможності суб’єктів нафтогазового ринку й забезпечення 

прозорості ринкових відносин тощо; 

набули подальшого розвитку: 

 теоретичні підходи щодо узгодження форм та методів державного 

фінансового контролю, зокрема, обґрунтовано, що деякі види державного 

фінансового контролю здійснюється одночасно центральними органами 

виконавчої влади, а також органами та представниками місцевої влади, що 

підтверджує необхідність гармонізації вітчизняного законодавства із 

законодавством ЄС;   

 організаційні напрямки модернізації існуючої системи державного 

фінансового контролю з використанням досвіду та нормативної бази країн 

ЄС, що має бути інтегрована як відокремлений механізм у загальній системі 

заходів перебудови фінансового механізму. Зокрема, це приведення суб’єктів 
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здійснення аудиту до відповідності європейським критеріям та стандартам, 

забезпечення об’єктивності та доказовості аудиторських звітів, 

оприлюднення результатів державного фінансового контролю; 

  методичні засади вдосконалення алгоритму здійснення 

зовнішнього фінансового аудиту в нафтогазовій компанії, який повинен 

складатись із двох складових: аналізу фінансової звітності компанії, що 

полягає у перевірці достовірності фінансової звітності та її відповідності 

вимогами чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової 

звітності, а також оцінки систем контролю за достовірністю фінансової 

звітності, що передбачає запобігання шахрайським діям та перевірки 

наявності перспективного аналізу діяльності компанії у наступному звітному 

періоді; 

 концептуальні підходи щодо побудови ефективної економічної 

моделі організації енергоринку за умов інтеграції до європейського 

економічного та простору, яка повинна відображати загальнополітичні, 

географічні, загально-економічні особливості країни, специфіку 

енергосистеми, що сприятиме результативності контролюючих заходів 

суб’єктами державного фінансового контролю національних нафтогазових 

корпорацій України. 

 Практичне значення одержаних результатів. Результати дисертації 

мають прикладне значення для вирішення проблем підвищення ефективності 

державного фінансового контролю національних нафтогазових корпорацій 

України й були використані: 

Головним управлінням Державної фіскальної служби у 

Дніпропетровській області щодо вдосконалення методичних підходів до 

організації державного податкового контролю підприємств, зокрема за 

правопорушення під час застосування податкового, митного законодавства, 

на прикладі діяльності підприємств нафтогазового сектора України з 

урахуванням їх галузевої специфіки (довідка № 7697/10/04-36-04-07-26 від 

25.11.2016 р.); 
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Державною навчально-науковою установою «Академія фінансового 

управління» при виконанні науково-дослідної роботи «Наукове забезпечення 

подальшого удосконалення фінансової звітності суб’єктів господарювання в 

умовах євроінтеграції України», № ДР 0115U000943, щодо визначення 

державного фінансового контролю та його ефективності на основі 

критеріальної оцінки сумарного ефекту, а також запропонована класифікація 

форм та методів державного фінансового контролю як механізму 

забезпечення ефективності підприємств (довідка № 77021-07/37 від 

24.01.2017 р.); 

Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» щодо 

вдосконалення системи внутрішнього та зовнішнього фінансового контролю 

на підприємствах нафтогазового сектора  з метою належного контролю за 

витратами та їх належного обліку в балансі, оцінки фінансового стану 

підприємства, фінансових і прогнозованих нефінансових показників, 

виявлення шахрайства (довідка № 89-4-17 від 16.05.2017 р.);  

Кафедрою фінансів економічного факультету в Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка при викладанні курсу 

«Державний фінансовий контроль» (довідка про впровадження № 013/204 від 

27.04.2018 р.).  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною 

науковою працею, у якій відображено авторський підхід до розвитку підходів 

до державного фінансового контролю з метою підвищення ефективності 

діяльності державних підприємств нафтогазового сектора України. Із 

наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертації використані 

лише ті розробки, які є індивідуальним внеском автора. 

Апробація результатів дисертації. Основні висновки і положення 

дисертації доповідалися та обговорювалися на 6 науково-практичних 

конференціях, круглих столах, зокрема: «Актуальні проблеми у сфері науки : 

Міжнародна науково-практична конференція» (м. Чернівці, 2016 р.), 

«Проблеми та перспективи економічного розвитку України : Міжнародна 
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науково-практична конференція» (м. Тернопіль, 2016 р.), ХV Міжнародна 

науково-практична конференція «Шевченківська весна : Економіка» (м. Київ, 

2017 р.), Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, фінанси 

та управління: теорія та практика» (м. Полтава, 2017), Третя міжнародна 

науково-практична конференція «Пріоритетні напрями наукових 

досліджень» (м. Київ, 2017), XІV Міжнародна науково-практична 

конференція «Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи 

України» (м. Київ, 2017). 

Публікації. Основні положення дисертації викладено автором у 16 

публікаціях загальним обсягом авторського матеріалу 5,66 д.а., у тому числі 

6 статтях у наукових фахових виданнях (особисто автору належить 3,26 д.а.), 

з яких 6 статей опубліковані у виданнях, які входять до міжнародних 

наукометричних баз даних Scopus, Index Copernicus, Scientific Indexing 

Services, Google Scholar, Ulrich`s Periodicals Directory; 2 статті обсягом 0,5 д.а. 

– в іноземних наукових виданнях, з яких 2 статті належать до міжнародних 

наукометричних баз даних РІНЦ, Scientific Indexing Services; 11 публікаціях 

обсягом 

Структура і зміст роботи. Дисертація складається із вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний  обсяг 

дисертації – 204 сторінки, розміщено 15 таблиць, 13 рисунків, список 

літератури з 181 найменуванням, 4 додатки. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЮ КОРПОРАЦІЙ 

 

1.1. Державний фінансовий контроль як складова системи 

діяльності корпорацій 

 

Визначення ролі держави в економіці є одним з центральних 

дослідницьких питань світової економічної науки.  

Наукова доктрина кейнсіанства з приводу необхідності й ефективності 

державного регулювання економіки утвердилась й набула поширення 

наприкінці Другої світової війни, пізніше – домінувала в політичній економії 

до початку 80-х років ХХ століття, як у розвинених країнах, так і в країнах, 

що розвиваються. У цей період зростало значення господарсько-регулюючих 

функцій держави, що було обумовлено перш за все успішним досвідом 

подолання наслідків так званої «Великої депресії» 30-их років XX ст. у США 

та ефективності кейнсіанських рекомендацій, пов'язаних з відбудовою 

економіки в післявоєнний період [178, с. 18-20].  

Так, відображаючи зв'язок між теорією фінансів та практикою 

державного втручання в фінансову діяльність, основоположник кейнсіанства 

– Дж. Кейнс – теоретично довів [56], що механізм ринкової конкуренції за 

нових умов економічного розвитку не в змозі самостійно, без втручання 

держави забезпечити ефективне використання факторів виробництва й 

відповідну рівновагу з метою розширеного відтворення. Цим Кейнс 

протиставив теорію попиту на гроші уявленням значної кількості економістів 

та вчених про внутрішню збалансованість ринкової економіки й обґрунтував 

висновок, що гроші активно впливають на мотиви поведінки суб'єктів 

економіки, у тому числі – держави, як власника певних виробничих активів, 

та їх господарські рішення.  
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Хоча на даний момент розбіжності між економістами в цьому питанні 

значно менші, ніж декілька десятків років тому, чому сприяли в тому числі й 

роботи таких класиків, як Дж. Кейнс, а також дослідження вже сучасних 

науковців [166; 178].  

Однак, на нашу думку, проблематика формування ефективних 

механізмів та відповідного інструментарію державного впливу на економіку 

як на макрорівні, так і на рівні суб’єктів господарювання з метою 

забезпечення належного контролю дотримання суспільних інтересів 

залишаються предметом дискусії й до сьогодні.  

Важливість цього питання в останні роки було додатково підсилене 

внаслідок впливу глобальної фінансово-економічної кризи, оскільки 

співвідношення «держава-ринок» визначає вісь головної суперечки як в 

дебатах на тему джерел кризових явищ, так і в дискусіях щодо способів 

протидії їх наслідкам. 

У двох останніх декадах XX ст. відчутно змінилися теоретичні підходи 

до визначення необхідності та ефективності державного втручання в 

економіку. Основними причинами таких змін були:  

 розповсюдження неоліберальної доктрини господарської політики 

значної частини країн світу («Вашингтонський консенсус»), що 

акцентує увагу на неефективності державних (високі корупційні 

ризики, низький рівень впровадження інновацій тощо) підприємств;  

 зміни в глобальній економіці, пов'язані із занепадом соціалістичних 

систем, в яких держава відігравала домінуючу роль, однаково як у 

сфері регулювання, так і як головний власник активів. 

Наслідком таких змін було істотне зменшення так званого державного 

етатизму (від фр. “etat” – держава) – напряму політичної думки, який 

розглядає державу як найвищий результат і мету суспільного розвитку, що 

виявлялось у значному відстороненні урядів від виконання функцій 

володіння та контролю власності у багатьох країнах світу, а в першу чергу – 

розвинутих [172, с. 3-4]. 
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Безперечно, як в теоретичному, так і в методологічному плані держава 

має у розпорядженні чимало ефективних механізмів реалізації поставлених 

перед нею політичних, економічних та соціальних завдань, про що свідчать 

роботи сучасних науковців з питань державного фінансового менеджменту та 

контролю [20; 54]. 

Проте у сучасній економічній науці ведуться дискусії щодо 

ефективності фіскальних (податки, субсидії) [140, c. 91], кадрових 

(призначення керівництва та оцінка ефективності його рішень) [39, c. 89], а 

також примусових (заборони і накази) інструментів [39, c. 29, c. 134], 

натомість питання дотримання контролю державних інтересів у процесі 

використання державної власності знаходяться на другому плані [132, c. 124-

125]. 

Держава в силу своїх владних повноважень і стратегічних цілей 

фінансової політики визначає частку в національному доході через 

встановлення податків, митних зборів, зборів, стягнення частини прибутку 

державних підприємств і організацій тощо. Ця частка, що акумулюється в 

державний бюджет використовується в якості джерела фінансування 

загальнодержавного споживання, пов'язаного з управлінням державою, 

забезпечення правопорядку, внутрішньої і зовнішньої безпеки, 

стимулювання науково-технічного прогресу, інвестування в капіталомісткі 

галузі з тривалим терміном окупності витрат тощо [22, c. 70-71]. 

При цьому, у Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування системи державного фінансового контролю до 2020 року, 

схваленої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. 

№ 310-р  зазначено, що в умовах посилення впливу внутрішніх та зовнішніх 

викликів у фінансово-економічному середовищі держави зростає значення 

системи управління державними фінансами як фундаментальної складової 

для розвитку інших сфер реалізації державної політики [107].  

Важливість подальшого підвищення ефективності системи управління 

державними фінансами зумовлена необхідністю постійного розвитку, 
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оновлення та реагування на зовнішнє та внутрішнє середовище, що 

змінюється. 

Виходячи з цього, можна стверджувати, що державний фінансовий 

контроль є складовою частиною системи управління національною 

економікою, впливає на фінансову стабільність, забезпечує реалізацію 

визначених соціально-економічних цілей уряду. 

На нашу думку, саме тут прослідковується передумова виникнення 

державного фінансового контролю, що виступає на перший погляд як 

контрольна функція фінансів за формуванням, розподілом і використанням 

фінансових коштів всіх адміністративних рівнів [132, c. 125]. 

Однак для об’єктивного дослідження проблем формування системи 

ефективного державного фінансового контролю необхідно спиратися на ряд 

наукових понять, пов'язаних із розкриттям змісту і сутності даної категорії, 

щодо визначення якої, а також функцій, форм та методів.  

Теоретичні підходи до визначення фінансового контролю знайшли 

широке відображення в працях багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених.  

У більшості з них зустрічаємо різні наукові підходи до трактування 

поняття «державний фінансовий контроль», що пояснюється різним 

розумінням мети державного фінансового контролю, а отже й оцінки його 

ефективності.  

Наприклад, В.І. Невідомий метою державного фінансового контролю 

вважає виявлення відхилень від прийнятих законів, стандартів, визначеної 

ефективності, доцільності й економності управління фінансовими ресурсами 

[74, c. 247].  

У свою чергу, І.К. Дрозд, В.О. Шевчук головною метою державного 

фінансового контролю вважають сприяння зростанню секторів і галузей 

національної економіки шляхом спостереження за досягненням цільових 

орієнтирів та перевірки дотримання обмежувальних параметрів їх розвитку 

на мікро- та макроекономічному рівнях [36, с. 23].  
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На думку Ю. Слободяник, державний фінансовий контроль є однією з 

найбільш важливих функцій державного управління, яка полягає у сприянні 

реалізації фінансової політики держави, забезпеченні процесу формування і 

ефективного використання фінансових ресурсів держави для досягнення 

поставлених нею цілей у сфері розподільчих відносин [121].  

Досить широке визначення державного фінансового контролю 

пропонує І.Б. Стефанюк: «Фінансовий контроль – це система активних дій, 

що здійснюються органами державної влади, місцевого самоврядування та 

громадянами України, щодо стеження за функціонуванням будь-якого 

об’єкта управління у частині утворення, розподілу й використання ним 

фінансових ресурсів із метою оцінки економічної ефективності 

господарської діяльності, виявлення і блокування у ній відхилень, що 

перешкоджають законному й ефективному використанню майна і коштів, 

розширеному відтворенню виробництва, задоволенню державних, 

колективних та приватних інтересів і потреб, а також удосконалення 

управління економікою» [127]. 

Не існує єдиного розуміння й у російських авторів. Так, Н.Д. Погосян 

вважає, що «контроль у сфері фінансів можна визначити як сукупність 

регулярних і безперервних процесів, за допомогою яких їх учасники в 

легітимній формі забезпечують ефективне функціонування державного 

сектора, а також інших господарюючих суб'єктів» [89, c. 109]. 

На думку О.М. Козиріна, «під фінансовим контролем слід розуміти 

здійснювану з використанням специфічних організаційних форм і методів 

діяльність державних органів, а в ряді випадків і недержавних органів, 

наділених законом відповідними повноваженнями з метою законності та 

достовірності фінансових операцій, об'єктивної оцінки економічної 

ефективності фінансово-господарської діяльності та виявлення резервів її 

підвищення, збільшення доходних надходжень до бюджету і збереження 

державної власності» [57, c. 48]. 
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В.В. Ковальов визначає фінансовий контроль не тільки як оцінку 

правомірності фінансових дій, а й доповнює їх аналітичним аспектом: 

фінансовий контроль являє собою сукупність заходів щодо організації 

дотримання фінансового законодавства та фінансової дисципліни всіх 

суб'єктів господарювання і управління, а також оцінку ефективності 

фінансових операцій і доцільності вироблених витрат [138].  

В іноземній науковій економічній літературі фінансові ресурси 

розглядаються як одні з найважливіших ресурсів для багатьох установ і 

організацій [151]. Це означає, що вони повинні використовуватись 

максимально ефективно для  досягнення необхідних змін в результаті 

діяльності, на яку ці кошти були використані. Тим не менш, іноді фінансові 

ресурси використовуються уповноваженими особами неефективно та не за 

призначенням [173].  

Підприємства й установи державного сектора мають справу зі 

значними обсягами державних коштів, часто працюють у вкрай мінливому 

політичному середовищі, що викликає потребу у високому рівні впевненості 

в тому, яким чином ведуться їх фінансові взаємовідносини. Тому, будь-які 

механізми управління фінансами в державному секторі мають функціонувати 

ефективно.  

Особливе місце серед таких організацій мають національні корпорації, 

які, з одного боку здійснюють свою діяльність, використовуючи державне 

майно, з іншого – є повноправними суб’єктами господарювання. Отже, їх 

діяльність повинна бути особливим об’єктом державного фінансового 

контролю, який враховуватиме всі аспекти середовища функціонування та 

форми належності. 

Як стверджують Х. Розен та Т. Гайєр
 

[173], очікування щодо 

ефективного використання владою фінансових ресурсів нерозривно пов'язані 

з її податковою політикою і державними витратами. 

Державний фінансовий контроль  визначається як сукупність процедур, 

призначених для захисту державних активів і переконання, що всі фінансові 
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операції належним чином обліковуються в цілях запобігання та зменшення 

помилок і шахрайства [174].  

З вищенаведених визначень прослідковується мета державного 

фінансового контролю як забезпечення передумов та створення механізмів 

для економічно обґрунтованого та ефективного управління фінансовими 

ресурсами в усіх типах державних установ, а також інших господарюючих 

суб’єктів, на діяльність яких безпосередньо здійснює вплив держава в особі 

відповідних органів управління. Особливе місце серед таких суб’єктів 

господарювання займають національні корпорації.  

На нашу думку, побудова ефективної системи державного фінансового 

контролю полягає у сприянні здатності суб’єкта господарювання досягнути 

своїх статутних цілей, забезпечити збереження фінансових ресурсів держави, 

активів та ведення публічної фінансової звітності, оцінки ефективності 

бюджетного планування та виконання затверджених бюджетів, 

організаційного управління та сприяння дотриманню визначених 

законодавством норм та правил. 

Як слушно зауважує Іванова І.І., запровадження в перші роки 

незалежності України низки нових законодавчих і нормативно-правових 

актів значною мірою послабило державну контрольну функцію щодо 

діяльності таких суб'єктів господарювання, як державні і комунальні 

організації та підприємства, а також бюджетні установи, що призвело до 

ослаблення суцільного контролю з боку держави в економічній сфері. 

Поступово держава втрачала координуючу і спрямовуючу роль у формуванні 

ефективної політики стосовно контролю за державними фінансовими 

ресурсами та майном [51]. 

Не менш важливим питанням здійснення державного фінансового 

контролю є відповідні заходи щодо діяльності групи суб'єктів 

господарювання, що здійснюють комерційну діяльність – державні та 

комунальні підприємства та інші, що не відносяться до бюджетних установ 

[24, c. 50].  
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До таких суб’єктів господарювання варто віднести й національні 

нафтогазові корпорації. З 20 найбільших представників нафтогазової 

промисловості 14 є національними нафтогазовими компаніями або 

нещодавно приватизованими. Разом з тим, як відзначають сучасні 

дослідники, найбільші західні нафтогазові транснаціональні  залишаються 

значно прибутковішими та ефективнішими за національні нафтогазові 

компанії аналогічного розміру [176, с. 3; 83 , c. 54]. 

Становлення системи державного фінансового контролю відіграє 

ключову роль в управлінні ризиками й не тільки фінансовими, котрі 

виникають в процесі здійснення діяльності національними нафтогазовими 

корпораціями. Ефективна система державного фінансового контролю сприяє 

збереженню іноземних інвестицій та стабільності активів таких суб’єктів 

господарювання, знижує репутаційні ризики держави як власника активів та 

розпорядника фінансових ресурсів. 

Очевидно, що інституційно-правова сутність державного фінансового 

контролю національних нафтогазових корпорацій полягає у відносинах, що 

регулюються фінансовим правом, у здійсненні перевірки виконання 

фінансових зобов'язань перед державою та органами місцевого управління, а 

також організаціями та громадянами. 

З огляду на це, уповноваженими центральними органами виконавчої 

влади здійснюються перевірки економічної ефективності використання 

грошових ресурсів держави, зокрема порядок здійснення фінансових 

операцій, розрахунків і збереження коштів, виявляються 

внутрішньогосподарські резерви, контролюється економне використання 

матеріальних ресурсів і грошових коштів, усунення та попередження 

порушення фінансової дисципліни. 

Разом з тим в законодавстві України не визначено підходів до 

здійснення заходів державного фінансового контролю щодо державних 

корпорацій взагалі, та нафтогазових корпорацій – зокрема, в той час, як такі 

суб’єкти господарювання є важливою, системоутворюючою ланкою 
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державних фінансів. На неї, на нашу думку, цілком повинні 

розповсюджуватися вимоги статті 2 Закону України «Про основні засади 

здійснення державного фінансового контролю в Україні», що визначає серед 

головних завдань державного фінансового контролю [95]:  

 здійснення державного фінансового контролю за використанням і 

збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших 

активів;  

 правильністю визначення потреби в бюджетних коштах та взяттям 

зобов’язань; 

 ефективним використанням коштів і майна;  

 станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності у 

міністерствах та інших органах виконавчої влади, державних фондах, 

фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування, 

бюджетних установах і суб’єктах господарювання державного сектора 

економіки, а також на підприємствах, в установах та організаціях, які 

отримують (отримували у періоді, який перевіряється) кошти з 

бюджетів усіх рівнів, державних фондів та фондів 

загальнообов’язкового державного соціального страхування або 

використовують (використовували у періоді, який перевіряється) 

державне чи комунальне майно; 

 за дотриманням бюджетного законодавства;  

 за дотриманням законодавства про державні закупівлі; 

 діяльністю суб’єктів господарської діяльності незалежно від форми 

власності, які не віднесені законодавством до підконтрольних установ;  

 за судовим рішенням, ухваленим у кримінальному провадженні. 

Водночас, в профільному законі щодо здійснення державного 

фінансового контролю відсутні акценти щодо особливостей  національних  

корпорацій, досить звужено викладено головні завдання, які носять 
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недеталізований характер та не відповідають вимогам сучасного мінливого 

бізнес-середовища.  

Сучасні умови ведення господарської діяльності передбачають 

формування системи ризик-менеджменту в національних нафтогазових 

корпораціях або ж контролюючих органах, завданням якої є прогнозування 

та аналіз ліквідності таких корпорацій в різні періоди діяльності й 

оцінювання здатності виконувати вчасно свої зобов’язання перед 

контрагентами, кредиторами, задовольняти потреби своїх споживачів у 

повній мірі. 

На думку А.І. Мярковського очевидною стала неадекватність наявних 

систем моніторингу та запобігання кризам, ризикам і загрозам, які властиві 

сучасному стану розвитку світової й національних фінансових систем; значні 

та непередбачуваність масштаби наслідків фінансової кризи зумовили 

потребу в науковому обґрунтуванні й практичній реалізації нової стратегії 

антикризового управління державними фінансами [70, с. 7]   

Під впливом глобалізованих чинників і сучасної фінансової кризи, це 

має стати ключовим завданням державного фінансового контролю, як 

внутрішнього, так і зовнішнього. Особливо це стосується підприємств 

державної власності та національних нафтогазових корпорацій, де держава 

виступає основним гарантом зобов’язань, насамперед стратегічно важливих 

підприємств та загалом секторів для розвитку національної економіки. Серед 

таких є енергетичний сектор та національні нафтогазові корпорації, що 

прямо впливають на забезпечення фінансової стабільності та економічної 

безпеки. 

Це підтверджують і сучасні дослідження провідних вітчизняних 

економістів, які стверджують, що в сучасних умовах економічна безпека 

визначає національну безпеку в цілому, враховуючи її загальну 

спрямованість на забезпечення захисту національних інтересів, стійкість до 

внутрішніх і зовнішніх загроз, здатність до розвитку та захищеність життєво 

важливих інтересів людей, суспільства, держави [21, с. 38]. Навіть в 
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законодавстві визначено, що складовими економічної безпеки є: 

макроекономічна, фінансова, зовнішньо-економічна, інвестиційна, науково-

технологічна, енергетична, виробнича, демографічна, соціальна, продовольча 

безпека [65]. 

На нашу думку, в контексті дослідження державних корпорацій  

стратегічно важливих секторів національної економіки, можна 

запропонувати визначення державного фінансового контролю, як сукупності 

безперервних превентивних, поточних і наступних заходів здійснюваних 

органами державної влади, а також підрозділів внутрішнього фінансового 

контролю державних корпорацій, регламентованих відповідними 

нормативно-правовими актами, що спрямовуються на забезпечення 

безперервного кругообігу фінансових ресурсів у процесі господарської 

діяльності, поповнення доходів бюджетів різних рівнів, соціально-

економічної ефективності суб’єктів господарювання з метою виявлення 

резервів та запобігання економічних втрат і порушень, і яка здійснюється за 

допомогою прямих та непрямих механізмів та інструментів реалізації 

фінансової політики держави. 

Діяльність системи органів організації та здійснення державного 

фінансового контролю покликана забезпечувати ефективне функціонування 

державного сектора і господарських суб'єктів, які використовують державні 

кошти, а також реалізації права держави законними шляхами здійснювати 

контроль над фінансовими потоками і дотриманням майнових прав. 

На нашу думку, основними цілями державного фінансового контролю 

державних корпорацій є перш за все забезпечення законності, раціональності 

та ефективності використання ними державних фінансових і матеріальних 

ресурсів, а також реалізація прагнення  держави забезпечити результативне 

управління економікою. 

Держаний фінансовий контроль здійснюється шляхом проведення 

сукупних дій по перевірці фінансових і пов'язаних з ними питань діяльності 
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національних корпорацій, управління з застосуванням певних форм і методів 

його організації. 

При проведенні фінансового контролю аналізуються процеси 

формування і використання фінансових ресурсів держави в контексті 

специфіки конкретного суб’єкта контролю, зокрема й національної 

корпорації.  Витрати при здійсненні діяльності державного фінансового 

контролю можуть бути виправдані шляхом результативної і економічно 

ефективної його діяльності. 

Поняття результативності полягає у повноті досягнення визначеної 

мети діяльності організації та виконання поставлених завдань [31, c. 10-11]. 

Поняття ефективності полягає у тому, що для досягнення визначеної 

кількості та якості очікуваних результатів організацією затрачається мінімум 

ресурсів або при затратах заздалегідь визначеної фіксованої кількості та 

якості ресурсів досягається максимальний результат [31, c. 10-11]. 

Говорячи про підвищення ефективності державного фінансового 

контролю, необхідно, перш за все, розмежувати поняття «ефективність 

державного фінансового контролю» – як ефективність реалізації бюджетних 

програм, і «ефективність діяльності органів, що здійснюють державний 

фінансовий контроль».  

Вивчаючи першу складову ефективності, потрібно відзначити, що 

вітчизняні науковці визначають ефективність державного фінансового 

контролю як соціально-економічну результативність та ефективність 

витрачання бюджетних коштів [11, c. 46-47].  

Однак, на нашу думку, деталізована класифікація витрачання цих 

коштів, яка дає можливість класифікувати напрями й навіть кінцевого 

споживача таких витрат, їх кількісна оцінка, все ж не може дати їх якісну 

оцінку.    

Тому, пропонуємо для оцінки ефективності державного фінансового 

контролю застосовувати наступні критеріальні оцінки в різних проявах, а 

саме: 
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 рівень повноти виконання органами, що здійснюють державний 

фінансовий контроль своїх функцій; 

 рівень автоматизації контрольних заходів; 

 рівень своєчасності і повноти перерахування бюджетних коштів їх 

одержувачам; 

 рівень нецільових витрат бюджетних коштів за певний період часу. 

Щодо ефективності діяльності органів, що здійснюють державний 

фінансовий контроль, на нашу думку, важливо оцінювати її через оцінку 

сумарний ефект, що складається з соціального, економічного та 

організаційного ефектів.   

Соціальний ефект може бути виражений в кількісному значенні 

(абсолютні або відносні показники) і буде відображати поліпшення 

соціального середовища в цілому та, зокрема, в державній корпорації.  

Державний фінансовий контроль покликаний виявляти нецільове 

використання бюджетних коштів, таким чином, вказуючи на порушення, що 

має підтримувати в необхідному обсязі фінансові потоки для реалізації 

соціальних програм: охорони здоров'я, пенсійного забезпечення, освіти, 

проте практично завжди виявлення порушень відбувається пост-фактум. 

Таким чином соціальні умови змінюються тільки в результаті реалізації 

самого витрачання (програми, проекту), а оцінка соціального ефекту може 

бути проведена при дослідженні ефективності конкретної бюджетної 

програми (витрачання бюджетних коштів). 

Водночас, враховуючи значні розміри державних  корпорацій, важко 

переоцінити значимість як зовнішнього державного фінансового контролю 

використання їх фінансових ресурсів на здійснення внутрішніх соціальних 

програм, так і внутрішнього контролю ефективного використання коштів, 

спрямованих на це. 

Наступні ж критерії сумарного ефекту: організаційний і економічний, 

проявляються безпосередньо при здійсненні процедур державного 

фінансового контролю.  
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За підсумками перевірок повинні вживатися заходи, що підвищують 

організаційну ефективність структур державного фінансового контролю, 

проводиться уточнення і перегляд окремих нормативних і законодавчих 

актів.  

Економічний ефект від процедур державного фінансового контролю 

виражається в економії бюджетних коштів, повернення необґрунтовано 

використаних коштів, облік виявлених зайвих витрат при розробці майбутніх 

бюджетних програм. 

Широкого застосування набули й класичні математичні підходи до 

оцінки ефективності державного фінансового контролю. В першу чергу, 

відомі статистичні і нестатистичні методи, розроблені такими зарубіжними 

авторами, як Ф. Дефлізом, Г. Дженік, В. О'рейллі, М. Хіршем [8, c. 252]. 

Особливості першого методу полягають в тому, що виробляється 

вибіркова перевірка за якісними ознаками, що застосовується для оцінки 

дійсної пропорції якої-небудь ознаки в генеральній сукупності. 

Другий метод ґрунтується на положенні, що показники обсягу вибірки 

відбираються за показниками, які використовувалися в аналогічних 

ситуаціях, пов'язаних з виконанням іншого завдання. 

На наш погляд, недоліком вищенаведених методів виступає той факт, 

що суб’єкту перевірки в будь-якому випадку необхідно виявити причину 

відхилень для подальшого висновку про те, чи є таке відхилення поодиноким 

випадком чи є неефективність системи використання бюджетних коштів в 

цілому. Таким чином, статистичний інструментарій дозволяє лише зробити 

певний розрахунок і не враховує причинно-наслідкові зв'язки результатів 

перевірки. 

Цікавим є підхід до проблематики даного питання Дж. Робертсона 

[116, c. 143]. Bін пропонує підійти до оцінки ефективності ДФК через ризик 

неефективності. Так, автор визначає види обмежень, які не дозволять 

повноцінно провести перевірочні заходи: не існуючі господарські операції, 
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несанкціоновані операції, не відображення господарських операцій, облік 

операцій в іншому періоді тощо. 

Модель оцінки ризику неефективності контролю виражається 

наступним алгебраїчним співвідношенням: 

AR = IR x CR x DR (1.1) 

де AR – ймовірність складання неправильного висновку; 

IR – ймовірність помилки в звіті; 

CR – ймовірність неефективності системи внутрішнього контролю; 

DR – ймовірність невиявлення помилки, допущеної об'єктом аудиту. 

Недоліки даної моделі, на наш погляд, очевидні: утруднена оцінка 

ймовірності помилки в звітах, оцінка неефективності системи внутрішнього 

контролю вимагає детального опрацювання і повинна бути прив'язана до 

особливості організаційної системи установи чи державної корпорації, що 

перевіряється; ймовірність невиявлення помилки може бути оцінена лише на 

основі історичних даних, повинна містити поправку на кваліфікацію суб’єкта 

перевірки тощо. Систематизація переваг та недоліків розглянутих зарубіжних 

підходів представлена в таблиці 1.1. 

Варто також врахувати, що державний фінансовий контроль охоплює 

не лише державний сектор економіки, механізми державного фінансового 

контролю поширюються і на приватно-підприємницьку діяльність, а також 

на тих суб’єктів господарювання, де держава приймає участь у капіталі, 

проте не має вирішального впливу на здійснення господарської діяльності 

таких підприємств.  

З точки зору приватно-підприємницької діяльності, головним чином 

фінансовий контроль полягає у перевірці правильності складання податкових 

розрахунків, виконання підприємствами державних замовлень, що 

фінансуються з бюджету: при наданні приватним підприємцям, 

підприємствам різних форм власності субсидій, дотацій, кредитів, а також 

податкових пільг. Тому, в даному випадку об’єктом фінансового контролю 

виступає не лише бюджетно-податкова сфера і бюджетний процес, але і весь 
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процес фінансово-господарської діяльності суб’єктів ринкових відносин [62, 

c. 21]. 

Предметом державного фінансового контролю є кошти державного 

бюджету як на етапі його формування, так і на стадіях розподілу і 

використання. Іншими словами, предметом державного фінансового 

контролю є розпорядча та фінансово-господарська діяльність підконтрольних 

об’єктів у частині формування, володіння, використання та відчуження 

коштів та інших активів, що належать або мають належати державі, зокрема 

за зобов’язаннями по податках, зборах (обов’язкових платежах) і 

відрахуваннях до бюджету та позабюджетних фондів [62, c. 22]. 

Таблиця 1.1 

Переваги та недоліки зарубіжних підходів до визначення ефективності 

державного фінансового контролю 

№ п/п Методика Переваги Недоліки 

1.  Статистичний метод 

визначення ефективності 

фінансового контролю - це 

вибіркова перевірка за 

якісними ознаками, що 

застосовується для оцінки 

дійсної пропорції якої-небудь 

ознаки в генеральній 

сукупності 

 можливість визначити 

мінімальний розмір вибірки, 

необхідної для досягнення 

цілей перевірки; 

 ризик може бути 

виміряний в кількісному 

вираженні і об'єктивно 

оцінений і перевірений. Це 

відбувається з тієї причини, 

що процес визначення обсягу 

вибірки тягне за собою 

уточнення рівня надійності і 

заданого ступеня точності. 

 ускладнено 

виявлення причин, що 

виникли відхилень для 

подальшого висновку 

про те, чи є таке 

відхилення поодиноким 

випадком, чи є 

неефективність системи 

використання 

бюджетних коштів в 

цілому. 

2.  Нестатистичний метод 

оцінки ефективності 

фінансового контролю 

полягає в тому, що показники 

обсягу вибірки відбираються 

за показниками, які 

використовувалися «... в 

аналогічних ситуаціях, 

пов'язаних з виконанням 

іншого завдання ...» 

При його застосуванні не 

існує ніяких обмежень, 

здійснюється систематичний 

(випадковий відбір) 

Велика величина ризику 

невиявлення помилки і 

порушення при 

проведенні перевірки 
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3.  Визначення ефективності 

фінансового контролю 

методом оцінки ризику 

неефективності контролю і 

оцінки ризику 

неефективності внутрішнього 

контролю установи 

Побудова оцінки на основі 

фактору ризику 

неефективності дозволяє 

зробити просту зворотно-

пропорційну оцінку 

ефективності: високе 

значення - низька 

ефективність 

Вимагає детального 

опрацьованості 

регламенту 

(методології) 

визначення складових 

ймовірності 

запропонованих в 

моделі ризиків. 

Джерело: складено автором [8; 88; 116]. 

Тому, в процесі управління фінансами національних нафтогазових 

підприємств України на рівні держави побудова системи державного 

фінансового контролю дозволяє забезпечити інтереси і права як держави, так 

і підприємств у ефективному використанні її власності, а також усіх інших 

суб'єктів національної економіки. 

Отже, державний фінансовий контроль національних нафтогазових 

корпорацій є складовою фінансової політики держави, який включає 

наступні етапи (рис. 1.1). 

Рис. 1.1. Етапи здійснення та об’єкти державного фінансового 

контролю національних нафтогазових корпорацій. 

Джерело: розроблено автором. 

Основний об’єкт державного  

фінансового контролю корпорацій  

1. Розробки бюджету 

2. Затвердження бюджету 

3. Виконання бюджету 

4. Використання позабюджетних 

фондів 

5. Фінансової звітності 

 
Державний фінансовий 

контроль національних 

нафтогазових корпорацій 

передбачає контроль: 

6. Звітної документації 
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Важливу роль в здійсненні державного фінансового контролю відіграє 

організація бухгалтерського, податкового і бюджетного обліку. Фінансовий 

контроль з боку держави недержавних підприємств нафтогазової сфери 

стосується наступного [5; 69]: 

 якість виконання грошових зобов'язань перед державою, включаючи 

податки і інші обов'язкові платежі; 

 дотримання законності і доцільності при витрачанні виділених 

бюджетних субсидій і кредитів; 

 правил організації грошових розрахунків; 

 правил ведення обліку і звітності. 

Державний фінансовий контроль за діяльністю національних 

нафтогазових корпорацій включає окрім вищенаведеного переліку контроль з 

боку держави як головного акціонера і внутрішній контроль [36; 135]: 

 контроль використання грошових ресурсів (власних, позикових і 

залучених); 

 аналіз і контроль фінансових результатів; 

 контроль правильності й достовірності фінансової звітності; 

 контроль фінансового стану і ліквідності. 

Таким чином, державний фінансовий контроль підприємств державної 

власності – національних корпорацій – це сукупність безперервних 

превентивних, поточних і наступних заходів здійснюваних органами 

державної влади, а також підрозділів внутрішнього фінансового контролю 

державних підприємств, регламентованих відповідними нормативно-

правовими актами, що спрямовуються на забезпечення безперервного 

кругообігу фінансових ресурсів у процесі господарської діяльності, 

поповнення доходів бюджетів різних рівнів, соціально-економічної 

ефективності суб’єктів господарювання з метою виявлення резервів та 

запобігання економічних втрат і порушень, і яка здійснюється за допомогою 
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прямих та непрямих механізмів та інструментів реалізації фінансової 

політики держави. 

 

 

1.2. Класифікація форм, видів та методів державного фінансового 

контролю корпорацій 

 

Наприкінці 2017 року Верховною Радою України було прийнято два 

надзвичайно важливих закони в контексті євроінтеграційних процесів та 

побудови системи державного фінансового контролю корпорацій – внесено 

зміни до чинного Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» і прийнято новий Закон України «Про аудит фінансової 

звітності і аудиторську діяльність». 

Зміни до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» [93] впроваджують у вітчизняне законодавство розподіл 

підприємств на категорії – мікро, малі, середні або великі. Для мікро і малих 

підприємств буде запроваджена скорочена фінансова звітність у складі 

тільки балансу і звіту про фінансові результати (дод. А). 

Одночасно з тим у законодавство введено нову категорію підприємств 

– «підприємства, що становлять суспільний інтерес». До них відносяться й 

національні нафтогазові корпорації з визначенням для таких підприємств 

наступних умов: 

 особливих умов ведення обліку та звітування, підвищення рівня 

публічності та доступності фінансової інформації підприємств шляхом 

розкриття інформації на власних сайтах та запровадження вимоги 

надання фінансової звітності на запит зацікавлених сторін;  

 встановлення спеціальних критеріїв для класифікації суб’єктів 

господарювання на мікро-, малі, середні та великі підприємства;  

 розширення переліку випадків, коли фінансова звітність підлягає 

обов’язковому аудиту;  
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 оновлення підходів до документування господарських операцій. 

Термін «підприємства, що становлять суспільний інтерес» є ключовим 

також і для нового Закону України «Про аудит фінансової звітності і 

аудиторську діяльність»
 

[92]. Тому що закон щодо таких підприємств 

вводить обов'язковий аудит фінансової звітності, підвищує вимоги до їх 

аудиторів, і створює новий орган нагляду за такими аудиторами. 

Слід зазначити, що підприємства, які становлять суспільний інтерес 

(крім недержавних пенсійних фондів та інститутів спільного інвестування) 

зобов’язані створити бухгалтерську службу, до складу якої повинно входити 

не менше двох осіб. При цьому головним бухгалтером підприємства, яке 

становить суспільний інтерес, може бути призначена особа, яка має повну 

вищу економічну освіту, стаж роботи у сфері фінансів, бухгалтерського 

обліку та оподаткування не менше трьох років та не має непогашеної або не 

знятої судимості за вчинення злочину проти власності та у сфері 

господарської діяльності [93]. 

Новий Закон «Про аудит фінансової звітності і аудиторську 

діяльність», перш за все, реалізує План імплементації деяких актів 

законодавства Європейського союзу в сфері бухгалтерського обліку та 

аудиту, зокрема Директиви 2006/43/ЄС, з урахуванням норм Регламенту (ЄС) 

№ 537/2014 Європейського парламенту і Ради від 16.04.2016 року про 

особливі вимоги щодо аудиту суспільно значущих суб'єктів господарювання. 

Отже, для більш повного формування поняття державний фінансовий 

контроль, доцільно здійснити класифікацію його форм, видів та методів з 

урахуванням законодавчих нововведень (дод.Б). 

За характером діяльності розрізняють загальний і спеціалізований 

контроль [86, c. 35]. Суб’єкти загального контролю мають вільний доступ до 

широкого кола питань (наприклад, Кабінет Міністрів України). Діяльність 

органів спеціалізованого контролю поширюється тільки на закріплені 

напрямки діяльності (наприклад, Державна фіскальна служба – стосовно 
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мобілізації платежів до бюджету, Державна аудиторська служба України – 

стосовно витрачання бюджетних коштів тощо). 

За організаційною приналежністю контроль буває зовнішній і 

внутрішній.  

Організація зовнішнього контролю пронизана ідеєю незалежності 

контролюючої ланки від підконтрольного об’єкта, тобто зовнішній 

державний фінансовий контроль здійснюється по відношенню до 

організаційно непідпорядкованих об’єктів, що є принциповою умовою 

ефективності такого типу контролю. Його здійснюють органи, наділені 

спеціальними контрольними повноваженнями. 

Відповідно, внутрішнім (внутрісистемним або внутрівідомчим) 

державним фінансовим контролем є контроль у межах однієї галузі, сектора 

національної економіки, відомства, підприємства, установи або організації, 

що реалізується силами штатних ревізорів та інспекторів їх структурних 

контролюючих підрозділів і є невід’ємним елементом управління, оскільки 

сприяє зміцненню фінансово-господарської дисципліни на локальному рівні 

[146, с. 9-23].  

Новітнє вітчизняне законодавство [92; 93], що визначає правові засади 

аудиту фінансової звітності та провадження аудиторської діяльності в 

Україні, розрізняє види підприємств, які мають застосовувати міжнародні 

стандарти складання фінансової звітності та щодо яких провадиться 

державний фінансовий контроль: 

 підприємства,  що становлять суспільний інтерес; 

 публічні акціонерні  товариства,  підприємства, які здійснюють 

діяльність з видобутку  корисних  копалин  загальнодержавного значення; 

 підприємства,  які  провадять  господарську  діяльність за видами, 

перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України. 

Дана класифікація виглядає дещо узагальненою, адже одна й та ж 

компанія може відповідати декільком класифікаційним ознакам. Цілком 

очевидно, що НАК «Нафтогаз України» є підприємством, що становить 
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суспільний інтерес. При цьому, одночасно з тим є публічною компанією за 

організаційно-правовою формою та в тому числі здійснює діяльність з 

видобутку корисних копалин. 

Отже, державний фінансовий контроль відіграє особливу роль, адже 

забезпечення ефективності діяльності стратегічних підприємств національної 

економіки, таких як національні нафтогазові корпорації, що безумовно 

становлять суспільний інтерес, виокремлює одне з ключових завдань 

державного фінансового контролю – захист державних інтересів.  

Вітчизняна система державного фінансового контролю розглядається 

як трирівнева модель (рис. 1.2), у якій найвищим рівнем контролю є 

централізований зовнішній контроль від імені уряду та парламенту [31, c. 6]. 

 

Рис. 1.2. Структура чинної моделі державного фінансового контролю в 

Україні. 

Джерело: складено автором на основі [31, c. 6]. 

 

З метою забезпечення проходження ефективного контролю 

національних корпорацій на другому рівні діють інституції, що здійснюють 

державний внутрішній контроль, уповноважені органами виконавчої влади, а 

ще нижче –  децентралізовані підрозділи внутрішнього аудиту, які оцінюють 

та забезпечують ефективність системи державного внутрішнього 

фінансового контролю.  
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Отже, фактично нижчі два щабля цієї моделі, базуючись на 

відповідальності та підзвітності керівника організації будь-якого рівня, і 

являють собою систему державного внутрішнього фінансового контролю 

європейського зразка, прийняту в Україні в якості зразка при проведенні 

реформування.  

У вітчизняному законодавстві офіційне визначення поняття 

«державний фінансовий аудит» міститься в Господарському кодексі України 

та Законі України «Про основні засади здійснення державного фінансового 

контролю в Україні», а саме в статті 3 закріплено, що державний фінансовий 

аудит є різновидом державного фінансового контролю і полягає у перевірці 

та аналізі органом державного фінансового контролю фактичного стану 

справ щодо законного та ефективного використання державних чи 

комунальних коштів і майна, інших активів держави, правильності ведення 

бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, функціонування 

системи внутрішнього контролю [95].  

Окремо слід зазначити, що така адаптація вітчизняної системи 

державного внутрішнього фінансового контролю до правил країн 

Європейського Союзу є не лише по суті єдиним шляхом до забезпечення 

належного рівня фінансової дисципліни в державі, але і передумовою вступу 

України до ЄС, що випливає з вимог відповідної переговорної глави 

«Фінансовий контроль» Плану дій Україна – ЄС [87]. 

В залежності від частоти проведення контроль буває безперервний 

(систематичний), періодичний та одиничний. Безперервним є поточний 

контроль, що здійснюється по відношенню до кожної господарської операції. 

Періодичні та одиничні контрольні заходи застосовуються до об’єктів 

контролю у міру необхідності у випадках, коли спостерігається підвищений 

ризик незаконних, непродуктивних або неефективних управлінських дій. 

Періодичні перевірки є профілактичними засобами для неправомірних 

адміністративних заходів у сфері управління [32, с. 149]. 
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Залежно від стадії бюджетного процесу та часу здійснення, сучасними 

економістами виділяється попередній, поточний і наступний державний 

фінансовий контроль [88, c. 15]. 

Попередній (або превентивний) контроль здійснюється на стадії 

формування, розгляду і затвердження бюджетів різних рівнів, який 

здійснюється перевіркою кошторисів витрат бюджетних організацій, 

перевіркою правильності наданих розрахунків для отримання дотацій, 

субвенцій і субсидій з бюджету, розробки і затвердження законодавчих актів 

щодо бюджетного процесу, який сприяє запобіганню неправильного і 

неефективного використання коштів, виявлення резервів зростання доходів 

бюджету, вибрати найбільш економічні і раціональні механізми розподілу 

бюджетних коштів. Цей вид контролю особливо важливий і ефективний при 

введенні в дію нових нормативно-розпорядчих документів з регулювання 

фінансової діяльності контрольованих структур. 

Однак обсяги попереднього контролю обмежені в своїй діяльності 

через фінансові та організаційні можливостей контролюючих органів. 

Масштаби його застосування пов'язані з також неналежною юридичною 

обґрунтованістю роботи контролюючих структур при проведенні перевірки 

щодо здійснення господарської діяльності підприємств, так як його 

здійснення не повинно порушувати принципів самостійності цих 

підприємств. 

Органами казначейства проводиться попередній контроль на стадії 

отримання від розпорядників коштів державного бюджету затвердженої 

відповідною організацією кошторису витрат на утримання установи з 

додатком розрахунків по кожній конкретній категорії витрат по 

обґрунтованості кошторисних призначень та планування окремих видів 

витрат відповідно нормативними законодавчими актами. 

Поточний (або оперативний) контроль є однією із основних форм 

контролю в бюджетній сфері, який здійснюється на стадії здійснення 

фінансових операцій з формування і використання державних коштів з 
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метою виявлення порушень бюджетно-податковій сфері, дотримання 

встановлених фінансових норм та показників. Це один з основних видів 

діяльності суб'єктів бюджетного контролю. 

Поточний фінансовий контроль реалізується в процесі виконання 

бюджетного розпису, лімітів бюджетних зобов'язань, кошторисних 

фінансових призначень. Метою поточного фінансового контролю є 

виявлення відповідності напрямів витрачання коштів, згідно затверджених 

планів, інструкцій, нормативних документів, що передбачає проведення 

систематизованого факторного аналізу фінансової діяльності об'єкта, що 

перевіряється з метою раціонального і ефективного використання фінансових 

ресурсів у відповідності з поставленими завданнями. Поточний фінансовий 

контроль відіграє важливу роль у вишукуванні резервів росту, економії 

фінансових ресурсів в державі. 

Наступний (або ретроспективний) контроль проводиться після 

закінчення певного періоду (фінансового року), відмінною рисою якого є 

поглиблене вивчення фінансової і господарської діяльності, і забезпечує 

здійснення контролю над своєчасністю, цільовим і ефективним 

використанням державних коштів, за достовірністю звітів про їх 

використання, проводиться і дозволяє виправити можливі недоліки при 

проведенні попереднього та поточного контролю, виявляє всі відхилення від 

запланованих фінансових результатів, за допомогою якого перевіряється 

законність і доцільність зроблених витрат. Перевірки при здійсненні 

подальшого контролю призводять до виявлення винних осіб і компенсації 

заподіяної шкоди. 

Обов'язковим видом наступного контролю є ревізія, яка ґрунтується на 

перевірці первинних документів, облікових реєстрів, бухгалтерської та 

статистичної звітності, фактичної наявності фінансових ресурсів і товарно-

матеріальних цінностей та проводиться в певні періоди часу. Результати 

ревізії оформляються актом, який має юридичну силу джерела доказів в 

слідчій і судовій практиці, а також при розгляді її результатів. 
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Ревізія – це комплекс взаємопов’язаних перевірок фінансово-

господарської діяльності підприємств, що здійснюється прийомами 

документального та фактичного контролю, спрямованого на виявлення 

обґрунтованості, доцільності та економічної ефективності виконання 

господарських операцій, стану збереження майна [81, c. 23-24]. Повна 

документальна ревізія являє собою контрольні функції із застосуванням 

різних методів для вивчення всіх сторін фінансово-господарської діяльності 

об'єкта, що ревізується, а часткова з вивченням окремих сторін фінансово-

господарської діяльності суб'єкта господарювання. 

Найбільш прогресивними є комплексні ревізії, які включають в себе 

перевірку всієї фінансово-господарської діяльності об'єкта, із застосуванням 

перевірки фінансово-економічних показників і їх взаємозв'язку з технологією 

і процесом виробництва на об'єкті, ефективності використання матеріальних, 

трудових і фінансових ресурсів, достовірності складання звітності, 

податкової декларації, дотримання податкової і фінансової дисципліни. 

Тематична ревізія проводиться по певній ділянці на об'єкті, на якому 

здійснюється перевірка. 

За глибиною проведення розрізняють наскрізні і локальні ревізії. 

Наскрізні ревізії проводяться за певними галузями економіки, локальні ревізії 

проводяться на одному об'єкті – підприємстві, в установі та організації, або 

декількох об'єктів, але з різних і невзаємопов'язаних програмами. 

За ступенем обсягу контролю фінансово-господарських операцій на 

об'єкті розрізняють суцільні, вибіркові і комбіновані ревізії. При проведенні 

суцільних ревізій контролюються всі фінансово-господарські операції за весь 

період на підприємстві, на якому здійснюється перевірка, а в вибіркових 

ревізіях перевіряється частина документів з окремих питань за той чи інший 

проміжок часу. 

При проведенні комбінованих ревізій частина документів з певних 

питань перевіряється суцільним методом, а частина документів перевіряється 

вибірковим методом. 
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При проведенні вибіркових ревізій і виявленні фактів розкрадань і 

різних зловживань може виникнути необхідність проведення ревізії 

суцільним методом. Комбіновані ревізії застосовуються при великому 

документообігу на об'єкті , на якому здійснюється перевірка. 

Порядок і послідовність проведення фінансових ревізій грунтуються на 

стандартах бухгалтерського обліку. 

Існує загальноприйнятий регламент проведення комплексної ревізії, 

який включає наступні поетапні дії контрольних органів: 

 інвентаризація грошових коштів і бланків суворої звітності, товарно-

матеріальних цінностей, незавершеного будівництва тощо; 

 візуальна перевірка правильності заповнення бухгалтерських 

документів, передбачених нормативно-законодавчою базою; 

 перевірка повноти та правильності відображення в бухгалтерських 

документах фінансово господарських операцій із застосуванням різних 

методів і способів контролю; 

 перевірка правильності відображення розрахункових показників - 

заробітної плати, податків, відсотків по кредитах тощо; 

 перевірка правильності формування бухгалтерської та іншої звітності, 

передбаченої фінансовим законодавством. 

Контрольні заходи за своїм змістом поділяються на комплексні і 

тематичні. 

Комплексну перевірку проводять фахівці, здатні кваліфіковано 

розбиратися в специфіці діяльності організацій з вивченням економічної та 

юридичних сторін його діяльності, при цьому застосовуються різні 

методичні прийоми документального і фактичного контролю з метою 

виявлення законності, достовірності та економічної доцільності, 

раціональності та ефективності проведених господарських і фінансових 

операцій. 
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Тематичні перевірки проводяться з певного кола питань або одній темі 

(питанню), на підставі ознайомлення економічної і юридичної сторін 

діяльності на місці з окремих питань господарської та фінансової діяльності, 

із застосуванням різних прийомів документального та фактичного контролю, 

які оформляються, як правило, довідками та докладним записками. 

На нашу думку, окремо, за сферою контролю, доцільно виділити такі 

форми державного фінансового контролю як бюджетний контроль і 

фінансово-господарський контроль. 

Однією зі складових частин державного фінансового контролю 

виступає бюджетний контроль, який також називають фінансовим контролем 

у бюджетній сфері [133, c. 177].  

Дієвість бюджетного контролю можлива лише у разі надання йому 

статусу складової бюджетної політики уряду, що проводиться у сфері 

бюджетних і міжбюджетних відносин. Бюджетний контроль є гарантією 

реалізації фінансово-бюджетної політики. Проте в переважній більшості 

визначень бюджетної політики не говориться ні слова про бюджетний 

контроль [149, c. 57].  

Чинне бюджетне законодавство України визначає неповну 

регламентацію бюджетного контролю. Так, академік НАПрН України, 

професор Л.К. Воронова відзначає, що контроль здійснюється на всіх стадіях 

бюджетного процесу. Розглядаючи і затверджуючи бюджет, представницькі 

органи влади реалізують попередній фінансовий контроль, виконуючи 

бюджет, відповідні органи тим самим проводять попередній (процедура 

санкціонування) і поточний (процедура фінансування) фінансовий контроль, 

розгляд і затвердження звітів про виконання бюджетів виступає формою 

подальшого фінансового контролю. У названих випадках самі ці стадії 

врегульовані таким способом, що забезпечується здійснення контролю за 

дотриманням бюджетного законодавства. В той же час існують різновиди 

контролю у бюджетній сфері, які відокремлені від процесуальних відносин, 

що становлять стадії бюджетного процесу. Йдеться про наступний контроль, 
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який здійснюють різні органи державного фінансового контролю (наприклад, 

Міністерство фінансів України, Рахункова палата, органи Державної 

казначейської служби України). Як правило, відповідні контрольні дії за 

часом співпадають зі стадією виконання бюджетів. Проте сама контрольна 

діяльність не ототожнюється з діяльністю щодо виконання бюджетів. 

Залишаючись допоміжною, вона утворює певну групу процесуальних 

відносин, які не можна просто назвати відносинами з виконання бюджетів, бо 

вона якісно від них відрізняється [26, c. 165].  

Бюджетний кодекс України містить ряд норм, присвячених органам 

фінансового контролю, не визначаючи при цьому бюджетний контроль як 

бюджетно-правову категорію. 

Однак, враховуючи в бюджетному законодавстві наявну класифікацію 

учасників бюджетного процесу, можна стверджувати, що бюджетний 

контроль здійснюється одночасно центральними органами виконавчої влади, 

а також органами та представниками місцевої влади, тому виділяємо: 

 бюджетний контроль, який проводиться органами державної влади та 

спрямований на забезпечення платниками податків зобов'язань перед 

бюджетом і на здійснення контролю над цільовим використанням 

бюджетних коштів; 

 відомчий контроль проводиться контрольно-ревізійними управліннями 

міністерств і відомств з питання використання бюджетних коштів за 

кошторисом, бюджетних позичок, субсидій, субвенцій за відомчою 

ознакою; 

 громадський контроль, який здійснюють неурядові організації та 

установи; 

 незалежний контроль, який здійснюється фінансово-економічними 

службами підприємств, організацій і установ, а також аудиторськими 

фірмами та аудиторами з питання фінансово-господарської діяльності 

підприємств, включаючи сплату податків до бюджету і податкове 

планування та правильності використання бюджетних коштів; 
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 правовий контроль, який проводиться правоохоронними органами у 

формі ревізій і судово-бухгалтерської експертизи; 

 громадянський контроль, який здійснюється платниками податків при 

подачі податкових декларацій, а також при отриманні з бюджету 

зарплати, пенсії, допомоги, стипендій. 

Фінансово-господарський контроль є спеціалізованим видом 

управлінської діяльності і особливої галузі економічних знань, який 

здійснюється різноманітними механізмами та методиками, заснованими на 

досягненні суміжних наук (бухгалтерського обліку, статистики, фінансів, 

державного бюджету) і є належним чином законодавчо закріпленими. 

На нашу думку, найбільш влучними в даному контексті є визначення 

І.Б. Стефанюка, який  вважає, що об’єктами державного фінансового 

контролю підприємницької діяльності є операції із фінансовими ресурсами, 

що здійснюються її суб’єктами, порядок використання яких визначено 

законодавством [126]. 

Ю.О. Соболівська виокремлює суб’єктів та об’єктів державного 

фінансового контролю, стверджуючи, що підприємства, установи та 

організації, на яких державними органами здійснюються контрольні заходи у 

вигляді ревізій та перевірок є не об’єктами контролю, а суб’єктами, що 

контролюються. Об’єктом контролю у даному випадку є процеси 

формування, розподілу та використання централізованих та 

децентралізованих грошових фондів публічного характеру, а об’єктом ревізії 

– первинні бухгалтерські документи, звітність тощо [123, c. 424-425]. 

Ефективність в здійсненні державного фінансового контролю 

досягається системністю і скоординованим використанням різних методів та 

інструментів державного фінансового контролю.  

Метод фінансового контролю можна сформулювати як комплексне, 

органічно взаємозв’язане дослідження законності, достовірності, доцільності 

й економічної ефективності господарських та фінансових операцій і процесів 

на основі використання облікової, звітної, планової (нормативної) та іншої 
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економічної інформації у поєднанні з дослідженням фактичного стану 

об’єктів контролю. 

Метод фінансового контролю характеризується застосуванням 

сукупності прийомів і способів, за допомогою яких вивчається фінансово-

господарська діяльність підприємств, організацій, установ. 

Методи державного фінансового контролю поділяються на дві групи: 

загальнонаукові та специфічні (дод. В). 

Загальнонаукові методичні прийоми й способи фінансового контролю 

містять аналіз і синтез, індукцію і дедукцію, аналогію й моделювання, 

абстрагування й конкретизацію, системний та функціонально-вартісний 

аналізи. 

Специфічні методичні прийоми фінансового контролю містять 

прийоми, вироблені практикою контрольно-ревізійної роботи на основі 

досягнень економічної науки. Їх використовують для одержання необхідних 

доказів у процесі контрольних дій під час проведення ревізій чи тематичних 

перевірок та класифікують за двома групами: 

а) методичні прийоми фактичного контролю; 

б) методичні прийоми документального контролю. 

У числі основних видів документального контролю можна 

перерахувати, такі як: формальну і арифметичну перевірку документів; 

юридичну оцінку відображених даних в документах господарських операцій; 

логічний контроль об'єктивної можливості документально оформлених 

господарських операцій у звітних даних; суцільне і вибіркове спостереження; 

зустрічну перевірку документів або записів в облікових регістрах за 

допомогою звірення їх з однойменними або взаємопов'язаними даними у 

підприємств, установ і організацій, з якими перевіряється об'єкт має 

господарські зв'язки і визначення повноти відображення цих даних в 

бухгалтерській звітності суб'єкта контролю; спосіб зворотного рахунку, який 

ґрунтується на попередній експертній оцінці матеріальних витрат з метою 

подальшого визначення (зворотним рахунком) величини необґрунтованих 



 

53 
 

списань сировини і матеріалів на виробництво певних видів продукції, які до 

часу ревізії є в наявності на складах підприємства-виробника або у його 

покупців; оцінку законності і обґрунтованості господарських операцій за 

даними кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку, з метою 

недопущення необґрунтованих списань матеріальних витрат на виробництво; 

балансові ув'язування руху товарно-матеріальних цінностей; порівняння; 

різні методичні (технічні) прийоми економічного аналізу, для визначення 

показників роботи господарюючого суб'єкта. 

Види фактичного контролю можуть бути поділені на три групи: 

І – інвентаризація;  

ІІ – експертна оцінка кваліфікованими фахівцями дійсного обсягу 

виробництва і якості їх роботи, обґрунтованості застосування нормативів 

матеріальних витрат і визначення обсягу виходу готової продукції, 

дотримання технологічних режимів;  

ІІІ – візуальне спостереження шляхом проведення безпосереднього 

обстеження складських приміщень, виробничих підрозділів, стану 

контрольно-пропускного режиму, а також фіксація окремих елементів 

досліджуваного процесу в певний період часу (хронометраж, фотографія 

робочого дня тощо). 

Розподіл на методи документального і фактичного контролю є 

умовними, так як в основі застосування різних способів контролю лежать 

різні джерела використовуваних даних при проведенні контрольних дій. 

Так, джерелами інформації для документального контролю служать: 

первинні документи, реєстри бухгалтерського обліку, бухгалтерська, 

статистична і оперативно-технічна звітність, нормативна, проектно- 

конструкторська, технологічна та інша документація, необхідна для його 

здійснення. Загалом, фактичний контроль базується на вивченні фактичного 

стану об'єктів за даними їх огляду в натурі (перерахунку, зважування, 

лабораторного аналізу тощо), а тому він не є всеосяжним через 

безперервного характеру господарських ситуацій. 
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Ефективний державний фінансовий контроль заснований переважно на 

прогнозованих результатах, із застосуванням цих результатів при проведенні 

контрольних дій на об'єкті, що перевіряється. На основі цих прогнозів і 

виявлених показників діяльності контрольованого об'єкта здійснюються 

коригувальні дії, і це допомагає привести фактичні результати до 

запланованих. 

Упродовж останніх років у розвинутих країнах повсюдно 

впроваджується інший вид контролю – аудит адміністративної діяльності 

(англ. “performance auditing”). Його сутність полягає в тому, що «формальна 

законність та бухгалтерська точність є не кінцевою метою, а лише початком 

контролю», а дослідженню підлягають економічність, ефективність та 

результативність адміністративної діяльності [146, c. 9-23]. 

Якщо під ефективністю розуміється досягнення результату з 

найменшими затратами часу, сил та засобів, то під ефективністю контролю 

мається на увазі досягнення не будь-якого позитивного результату, а тільки 

такого, який є наслідком контролю [146, c. 9-23]. Проте на сучасному етапі 

при здійсненні державного фінансового контролю відбувається певні 

негативні трансформації. Як зазначає С. Андрюшин, «іде підміна одного 

результату іншим: інтенсивність роботи, що визначається за кількістю 

проведених перевірок контролюючих органів, підміняє ефективність 

контролю як певного виду діяльності, результату цього контролю» [6, c. 70].  

Критерієм оцінки ефективності проведеного державного фінансового 

контролю повинні бути фахові експертні висновки та рекомендації. Якщо 

суб’єкт контролю виявив певні порушення, він зобов’язаний не тільки вжити 

заходи до винних, але й вказати на шляхи усунення цих недоліків. З іншого 

боку, визначальною умовою ефективності державного фінансового контролю 

є його об’єктивність, що передбачає всебічний та неупереджений аналіз 

реальних фактів, документів, пояснень [7]. Позитивом об’єктивного 

контролю є встановлення фактичних причин виявлених порушень, недоліків 

та упущень [23]. 
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2001 – 2002 рр. 

Становлення внутрішнього аудиту в 

банківській сфері України 

Розвиток внутрішнього аудиту, корпоративне 

управління й управління ризиками 

Етап 2 

Етапи становлення внутрішнього аудиту в Україні 

Етап 1 1998 – 2000 рр. 

Впровадження внутрішнього контролю та 

аудиту в сферу державного фінансового 

контролю 

Етап 3 2003 – 2010 рр. 

Етап 4 2011 рік – по 

теперішній час  
Самоорганізація та подальший розвиток 

внутрішнього аудиту 

Що стосується внутрішнього аудиту, то сучасні науковці виділяють 

[55, с. 64-67] поетапність його еволюції в Україні (рис. 1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Етапи становлення внутрішнього аудиту в Україні. 

Джерело: складено автором за даними [55, с. 64-67]. 

 1 етап: 1998-2000 роки. Становлення внутрішнього аудиту в 

банківській сфері України Датою народження внутрішнього аудиту в Україні 

слід вважати 20 березня 1998 року коли Постановою Правління 

Національного банку України (НБУ ) було затверджено “Положення про 

організацію внутрішнього аудиту в банках України” № 114 [112]. Це 

Положення є нормативним актом Національного банку України, що визначає 

систему аудиторської діяльності в банках та регламентує порядок створення 

й організацію роботи служб внутрішнього аудиту в комерційних банках 

України. Згідно з нормами даного Положення, внутрішній аудит як система 

контролю за діяльністю комерційного банку створюється в Україні для 

оцінки й удосконалення системи внутрішнього контролю банків за 

мінімізації витрат на неї. 
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2 етап: 2001-2002 роки. Упровадження внутрішнього аудиту в сферу 

державного фінансового контролю 9 серпня 2002 року Головним 

контрольно-ревізійним управлінням України було видано Наказ № 168 “Про 

затвердження Стандартів державного фінансового контролю за 

використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна”. 

Стандарти були розроблені відповідно до ревізійних стандартів, прийнятих 

Міжнародною організацією вищих контрольних органів у сфері державних 

фінансів (International Organisation of Supreme Audit Institutions, INTOSAI, або 

ІНТОСАІ), та міжнародних стандартів аудиту (MCA). 

3 етап: 2003-2010 роки. Розвиток внутрішнього аудиту та корпоративне 

управління і управління ризиками. Цей етап починається 18 квітня 2003 року 

з прийняття Аудиторською Палатою України як національних Міжнародних 

стандартів аудиту, надання впевненості та етики (Міжнародної федерації 

бухгалтерів). Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку 

(ДКЦПФР) 11 грудня 2003 року було затверджено Принципи корпоративного 

управління № 571 [113], складені на основі кращих принципів 

корпоративного управління різних країн. Згідно з цим документом, контроль 

фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства має 

здійснюватись як через залучення незалежного зовнішнього аудитора 

(аудиторської фірми), так і через механізми внутрішнього контролю. До 

органів (структурних підрозділів) суб’єкта економічної діяльності, які 

здійснюють внутрішній контроль, належать: 

- наглядова рада (через посередництво аудиторського комітету ради); 

- ревізійна комісія; 

- служба внутрішнього аудиту. 

4 етап: з 2011 року. Самоорганізація та розвиток внутрішнього аудиту. 

Цей етап характеризується найбільш значним впливом держави на 

формування та розповсюдження системи внутрішнього аудиту в економічній 

сфері України. Саме в 2011 році було прийнято низку документів, які 
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регламентують обов’язковість створення структурних підрозділів 

внутрішнього аудиту для суспільно значущих підприємств 

До Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання 

ринків фінансових послуг” від 12 липня 2001 року № 2664-ІІІ (зі змінами та 

доповненнями) 02.06.2011 р. було додано статтю 151, відповідно до якої 

вищий орган управління або наглядова рада фінансової установи утворює в її 

складі структурний підрозділ або визначає окрему посадову особу для 

проведення внутрішнього аудиту (контролю) [101]. Внутрішній аудит 

(контроль) передбачає: 

1) нагляд за поточною діяльністю фінансової установи; 

2) контроль за дотриманням законів, нормативно-правових актів 

органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та 

рішень органів управління фінансової установи; 

3) перевірку результатів поточної фінансової діяльності фінансової 

установи; 

4) аналіз інформації про діяльність фінансової установи, професійну 

діяльність її працівників, випадки перевищення повноважень посадовими 

особами фінансової установи; 

5) виконання інших передбачених законами функцій, пов’язаних з 

наглядом та контролем за діяльністю фінансової установи. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року № 

1001 “Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту 

та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах 

виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які 

належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади” затверджено порядок, який визначає механізм утворення 

структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту 

[33]. 

Наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2011 № 1217 

затверджено Кодекс етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, а від 



 

58 
 

04.10.2011 № 1247 - Стандарти внутрішнього аудиту [110], де наведено 

визначення відповідно до статті 26 Бюджетного кодексу України від 

08.07.2010 року № 2456-VI [19]: 

- внутрішнім контролем є комплекс заходів, що застосовуються 

керівником для забезпечення дотримання законності та ефективності 

використання бюджетних коштів, досягнення результатів відповідно до 

встановленої мети, завдань, планів і вимог щодо діяльності бюджетної 

установи та її підвідомчих установ; 

- внутрішнім аудитом є діяльність підрозділу внутрішнього аудиту в 

бюджетній установі, спрямована на удосконалення системи управління, 

запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного 

використання бюджетних коштів, виникненню помилок чи інших недоліків у 

діяльності бюджетної установи та підвідомчих їй бюджетних установ, 

поліпшення внутрішнього контролю. 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку наказом від 

19.07.2012 року № 996 зі змінами від 29.04.2014 року № 577 затвердила 

Положення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту 

(контролю) у фінансових установах, що здійснюють професійну діяльність на 

фондовому ринку [111]. 

Варто зауважити, що в більшості розвинених країн світу у складі 

спостережної ради законодавством передбачене обов’язкове функціонування 

аудиторського комітету. Проте в Україні рішення про його створення 

виноситься на розсуд самого підприємства і зазвичай створення такого 

комітету ігнорується.  

Однак, враховуючи новітні зміни до законодавства, що регулює 

відносини з приводу здійснення державного фінансового контролю, а саме 

згідно з вимогами ст. 34 Закону України «Про аудит фінансової звітності і 

аудиторську діяльність», великі підприємства зобов’язані створити 

аудиторський комітет або покласти відповідні функції на вже існуючу 

ревізійну комісію чи наглядову раду. Інші підприємства, що становлять 



 

59 
 

суспільний інтерес, можуть покласти функції аудиторського комітету на 

окремий підрозділ органу управління або на наглядовий орган. 

Ці вимоги потребують впровадження низки організаційних змін та 

відповідних процедур в системі корпоративного управління підприємств, що 

становлять суспільний інтерес [10]. Створення аудиторських комітетів при 

Радах директорів компаній є звичною практикою у контексті вивчення 

міжнародного досвіду. В Україні така практика не знайшла широкого 

застосування. 

Тоді, якраз у західних країнах внутрішній аудит з’явився під впливом 

негативного досвіду в практиці зовнішнього аудиту і зловживань у сфері 

фінансового управління та звітності компаній. Гучні корпоративні скандали, 

що мали місце в минулому сторіччі у Австралії, Великобританії, Канаді, 

США, Японії та інших країнах, спричинили розробку посиленої законодавчої 

та регуляторної бази, згідно з якою ради директорів і керівництво компаній 

було зобов’язано впроваджувати адекватну систему внутрішнього контролю, 

тобто створювати служби внутрішнього аудиту на підприємствах для 

проведення моніторингу дотримання ефективності такої системи, оцінки її 

сильних і слабких сторін, у т.ч. незалежним внутрішнім аудитором, щодо 

того, як працює такий контроль [142, c. 95]. Головними завданнями 

аудиторського комітету є нагляд за процесом підготовки публічної звітності, 

моніторинг ключових операцій та фінансових показників, вибір зовнішніх 

аудиторів та контроль якості їх роботи, організація служби внутрішнього 

аудиту, координування роботи різних служб та підрозділів із метою 

мінімізації ризиків для бізнесу і захисту прав акціонерів та інвесторів 

компанії. 

Положення Закону України «Про аудит фінансової звітності і 

аудиторську діяльність» вимагають, щоб на підприємствах, що становлять 

суспільний інтерес, зовнішній аудитор обирався через відкритий конкурс, 

для проведення якого має бути розроблений та оприлюднений порядок його 

проведення та прозорі критерії вибору переможця. Відтепер на аудиторський 
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комітет підприємств, що становлять суспільний інтерес, покладатиметься 

відповідальність як за проведення конкурсу з відбору аудитора, так і за 

подальшу взаємодію з ним під час проведення аудиту (включаючи розгляд 

звітів аудитора). До обов’язків аудиторського комітету належить також 

інформування акціонерів (учасників) або іншого вищого органу управління 

підприємства про результати проведеного аудиту фінансової звітності, 

моніторинг процесу складання фінансової звітності, оцінка ефективності 

систем внутрішнього контролю та інші важливі завдання. 

Більшість членів та обов’язково Голова аудиторського комітету 

підприємств, що становлять суспільний інтерес, повинні бути незалежними 

особами. Крім того, до складу аудиторського комітету не можуть входити 

посадові особи органів управління таких підприємств, а щонайменше один з 

членів комітету повинен бути фахівцем у сфері бухгалтерського обліку 

та/або аудиту. Ці вимоги є типовими для міжнародної практики і, як свідчить 

досвід провідних компаній світу, їх дотримання є необхідною передумовою 

підготовки об’єктивної фінансової інформації та злагодженої співпраці 

підприємства та зовнішніх аудиторів [10]. 

До прийняття законодавчих нововведень, найчастіше внутрішній 

контроль в акціонерних товариствах України здійснює ревізійна комісія, 

членами якої є акціонери підприємства [60, c. 8]. Фактично, у даному 

контексті внутрішній аудит виконує ревізійну функцію та найчастіше на 

вітчизняних підприємствах є інтегрованим у організаційно-інституційну 

структуру як один із підрозділів в рамках операційної діяльності корпорації.  

Отже, на нашу думку, виглядає доречним з метою запобігання 

конфлікту інтересів процесі здійснення операційної діяльності, виведення 

внутрішнього аудиту в окремий функціонал в системі державного 

внутрішнього фінансового контролю, а на рівні окремої корпорації – 

підпорядкувати для звітності на  загальних зборах акціонерів або раді 

директорів.  
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Тільки так буде забезпечено вищу ефективність державного 

фінансового контролю корпорацій та його системну ієрархічну цілісність. 

Таким чином, державний фінансовий контроль національних 

нафтогазових корпорацій слід розглядати як системний і багатоаспектний 

процес, оскільки при його проведенні всебічно вивчається фінансово-

господарська діяльність підприємств, причому фактично здійснюється 

різними суб’єктами контролю, зокрема державними посадовими особами, 

незалежно від держави (аудиторами). Різні критерії класифікації державного 

фінансового контролю з визначенням окремих його форм і методів 

виокремлюється в одну із функцій державного регулювання соціально-

економічного розвитку країни.  

Активна наукова дискусія щодо вдосконалення форм, видів та методів 

державного фінансового контролю є переконливим прикладом необхідності 

формування єдиної системи державного фінансового контролю як механізму 

забезпечення ефективності підприємств, внесення відповідних змін до 

законодавства. Вдосконалення підходів щодо здійснення державного 

фінансового контролю діяльності національних нафтогазових корпорацій, як 

виду підприємств, що становлять суспільний інтерес, стає вагомою 

складовою вітчизняної фінансової політики, спрямованої на захист 

державних інтересів. 

 

 

1.3. Європейський досвід модернізації систем державного 

фінансового контролю корпорацій 

 

На думку сучасних вітчизняних дослідників, всі реформи з метою 

побудови системи державного фінансового контролю в Україні за роки 

незалежності характеризуються відсутністю системного наукового підходу, 

єдиної концепції трансформації системи контролю державних фінансів  [16, 

с. 134; 59, c. 221]. Тому, в даному контексті надзвичайно важливим та 
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актуальним у процесі євроінтеграції України є вивчення можливостей 

імплементації успішного європейського досвіду побудови системи 

державного фінансового контролю корпорацій в контексті його модернізації 

в Україні. 

Інституційно-правовою основою побудови систем державного 

фінансового контролю в європейських країнах та забезпечення їх 

ефективного функціонування є конституція країни, як її основний закон, а 

також прийняті на її основі закони та підзаконні нормативно-правові акти, 

що визначають місце, завдання державного фінансового контролю як 

складової фінансової політики держави, регламентують діяльність органів 

виконавчої влади, їх цілі, функції. Наприклад, такі вітчизняні вчені-

економісти як Н.І. Дорош та В.Ф. Піхоцький відзначають притаманну 

більшості країнам світу організаційну схему державного фінансового 

контролю, як дворівневу, що передбачає [34, c. 48; 85, с. 32]: 

 перший рівень – вищий орган державного фінансового контролю 

підпорядковується парламенту або президенту і на нього покладено 

контроль за витрачанням коштів державного бюджету;  

 другий рівень – державні контрольно-ревізійні підрозділи міністерств і 

відомств, що підпорядковуються як вищому органу державного 

фінансового контролю, так і відповідному міністерству або відомству.  

Основою національної моделі системи державного фінансового 

контролю можуть слугувати різні правила, принципи, завдання, функції, цілі, 

згідно яких реалізують свої повноваження центральні органи державної 

(виконавчої) влади щодо здійснення державного фінансового контролю. 

На основі багаторічного досвіду світове співтовариство розробило 

основні принципи організації державного фінансового контролю, до 

реалізації яких прагне кожна сучасна цивілізована держава. Ці принципи 

викладені в Лімській декларації INTOSAI (міжнародна організація вищих 

контрольних органів, що діє під егідою Організації Об'єднаних Націй або її 

спеціалізованих агенцій, що відіграє головну роль в аудиті державних 
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фінансів та в розвитку прозорих фінансових систем і підзвітності урядів 192 

країни, в рамках якої діють регіональні організації) [58].  

Одна з них ЄВРОСАІ – Європейська організація вищих органів 

фінансового контролю. 

До них відносяться такі універсальні принципи, як незалежність, 

об'єктивність та компетентність, гласність. 

Незалежність контролю повинна бути забезпечена:  

а) фінансовою самостійністю контрольного органу;  

б) більш тривалими в порівнянні з парламентськими строками 

повноважень керівників органів контролю;  

в) закріпленням в Конституції їх статусу. 

Об'єктивність та компетентність обумовлюються неухильним 

дотриманням контролерами чинного законодавства, високим професійним 

рівнем роботи контролерів на основі чітко встановлених стандартів 

проведення ревізійної роботи. 

Гласність передбачає постійний зв'язок державних контролерів з 

громадськістю та засобами масової інформації. 

З цих базових принципів випливають і інші, що носять більш 

прикладний характер, в тому числі:  

 результативність, чіткість і логічність пропонованих контролерами 

вимог; 

 непідкупність суб'єктів контролю; 

 обґрунтованість і доказовість представленої інформації; 

 презумпція невинності (до суду) підозрюваних у фінансових злочинах 

осіб; 

 координація дій різних контролюючих органів тощо. 

У країнах Європейського Союзу, як і в більшості інших розвинених 

країн світу, існує своя специфіка здійснення контрольної діяльності як 

механізму забезпечення ефективності суб’єктів економіки. Держави 
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орієнтуються на вищеназвані принципи в процесі формування та 

функціонування систем організації фінансового контролю. 

У Лімській Декларації підкреслено, що організація контролю є 

обов'язковим елементом управління суспільними фінансовими ресурсами, 

так як таке управління тягне за собою відповідальність перед суспільством. У 

преамбулі Лімської Декларації йдеться: «Наявність такого органу тим більше 

необхідно, так як державна діяльність все більшого поширення набуває на 

соціальну та економічну область і тим самим держава переступає традиційні 

рамки державних фінансових дій» [58].  

Принциповість, даного документа виражена в тому, що в рівній мірі 

враховуються відмінності в системах фінансового контролю, місце 

фінансового контролю в окремих країнах. 

Відповідно до ст. 1 Лімської Декларації: контроль - це не самоціль, а 

невід'ємна частина загальнодержавної системи регулювання суспільних 

відносин, що розкриває допущені відхилення від прийнятих стандартів і мали 

місце порушення принципів законності; ефективності та економії витрачання 

матеріальних ресурсів на більш ранній стадії, з тим щоб мати можливість 

прийняти відповідні коригувальні заходи, а в необхідних випадках - притягти 

винних до відповідальності, стягнути завдані державі збитки і в той же час 

розробити і здійснити заходи, спрямовані на запобігання виникненню 

подібних порушень в подальшому. Також підкреслена в п. 3 ст. 15 Лімської 

Декларації важливість вивчення та врахування міжнародного досвіду, 

розвитку уніфікованої технології державного фінансового контролю на базі 

порівняльного законодавства. 

Вищесказане дає можливість визначити завдання державного 

фінансового контролю в сучасних умовах: 

 управління економікою держави в суворому дотриманні законодавства; 

 забезпечення цільового і ефективного використання державних 

фінансових ресурсів; 
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 досягнення раціонального та ефективного розміщення об'єктів 

державної власності; 

 правомірності і цільового та ефективного використання, доходів від 

майна (в тому числі цінних паперів), що перебуває у державній 

власності; 

 здійснення нормативної адміністративної діяльності; 

 своєчасне інформування державних інстанцій і громадськості шляхом 

опублікування результатів реалізованих контрольно-ревізійних заходів; 

 забезпечення можливості проведення необхідних коригувань; 

 притягнення винних до відповідальності; 

 стягнення завданих державі збитків, розробка і реалізація превентивних 

заходів, що виключають можливість повторення виявлених порушень у 

подальшому. 

Багаторічна практика європейських країн показала, що в державному 

секторі через складність владних адміністративних і господарських органів 

останнього виникає значна кількість проблем, пов'язаних з управлінням і 

контролем. 

Тому, під впливом європейських євроінтеграційних процесів  створені 

й функціонують наднаціональні органи державного фінансового контролю, 

що здійснюють контроль за публічними фінансами різного роду економічних 

і фінансових союзів, наприклад Європейського суду аудиторів, що діє від 

імені Європейського парламенту [175; 145, с. 204]. У 1971 року Європейське 

співтовариство акумулювало власні фінансові ресурси, і це сприяло 

створенню спеціалізованого і незалежного вищого органу фінансового 

контролю Європи – Рахункової палати ЄС (Європейський суд аудиторів – 

European Court of Auditors), цілями якої  стало проведення незалежного 

аудиту доходів і витрат коштів ЄС і конструктивна оцінка способів 

розпорядження бюджетними коштами інституційними органами Європи. 
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Конституція ЄС гарантує незалежний статус Рахункової палати як 

повноправного інституту ЄС і учасника бюджетних відносин [145, с. 204].  

Більше того, підтверджуючи важливість функціонування інституту 

ризик-менеджменту у сучасних умовах розвитку національних економік, у  

Європейському Союзі з січня 2011 року створений новий механізм, 

покликаний виявляти загрози глобальним фінансовим дисбалансам на ранніх 

етапах, – Європейський комітет із системних загроз (European Systemic Risk 

Board – ESRB), членами якого є глави всіх 27-ми країн ЄС. Дана інституція 

стала однією з чотирьох нових структур, створених у ЄС за останні роки для 

моніторингу фінансового, банківського, фондового і страхового ринків країн 

ЄС [145, с. 205; 170]. 

Вагомий та успішний досвід побудови системи державного 

фінансового контролю накопичений також в країнах ЄС – Франції, 

Великобританії, Німеччини, Чехії та інших.  

Підтвердженням цього є сформований і ефективно працюючий в 

розвинених зарубіжних країнах інститут державного фінансового контролю, 

класифікований автором з урахуванням загальних ознак і наявних 

особливостей, наведених у табл. 1.2. 

Таблиця 1.2 

Особливості державного фінансового контролю в деяких країнах ЄС 

Країна ЄС 

Наявність 

вищого 

органу 

контроля 

Сфера 

компетенції 

Особливості державного фінансового 

контролю 

Німеччина Федеральна 

рахункова 

палата 

Здійснення 

ревізійних 

перевірок 

державних 

проектів 

Всередині Федеральної рахункової 

палати завдання розподілені між 

вісьмома окремими функціональними 

напрямами. Рахункові палати 

одинадцяти федеральних земель 

являють самостійними і незалежними 

органами фінансового контролю. 

Франція Рахункова 

палата 

Здійснення 

ревізійних 

Рахункова палата є судовою інстанцією, 

що здійснює загальний контроль за. 
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перевірок звітів 

та поточного 

виконання 

бюджету 

державними фінансами. Такого ж роду 

контроль в комунах, департаментах и 

регіонах. 

Великобританія Національне 

контрольно-

ревізійне 

управління 

Здійснення 

перевірок, 

ревізій, 

аудіюваня 

 

Специфіка англійської правової системи 

дозволяє будь-який акт парламенту, 

який регулює питання фінансового 

контролю, вважати конституційним. 

До неписаної частини конституції 

відносяться прецедентне право. 

При цьому периферійний апарат 

держконтролю представляють 

контролери за місцем розташування 

крупних місць державних замовлень, 

баз постачання, військових округів, 

підприємств. 

Чехія Вище 

управління 

аудиту 

Здійснює 

нагляд за 

управлінням 

державним 

майном та 

виконанням 

державного 

бюджету країни 

Основним завданням перевірки є 

дієвість і результативність державних 

операцій. Ті з них, які результативні 

(прибуткові і зовні вигідні), але недієві 

(не відповідають вимогам досягнення 

соціально-політичних цілей даної 

держави), ДФК засуджуються. 

Вироблено 54 пункти дієвості. 

Джерело: складено автором [52 , c. 19; 119, c. 445-446]. 

Досвід країн щодо заходів із підвищення ролі й посилення 

відповідальності органів контролю не відзначається значною подібністю. У 

кожної з таких країн є певні особливості, які безсумнівно потрібно 

використовувати як корисний практичний досвід. 

Досвід розвинених країн з ринковою економікою свідчить про те, що 

державний фінансовий контроль у таких державах сформований за 

принципом розмежуванням сфер контролю і підпорядкованості органів 

контролю. При цьому, простежується чітка ієрархічна система: на чолі 

Вищий контрольний орган, що володіє найбільшою кількістю прав і 

повноважень, всі інші або підпорядковані йому, або піддаються координації 

та перевірці на предмет відповідності та ефективності роботи з його боку. 
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Органи державного фінансового контролю провідних економік світу 

при проведенні аудиту ефективності керуються основними принципами [85, 

c. 34]: 

 у рамках аудиту ефективності перевіряється не процес прийняття 

рішень органами представницької та виконавчої влади, а хід реалізації 

цих рішень; 

 аудит ефективності проводиться не з метою визначення правильності 

здійснюваного політичного курсу або затверджених державних 

програм, а для оцінювання діяльності органів виконавчої влади щодо їх 

реалізації. 

Високим авторитетом на національному та міжнародному рівнях 

користується діяльність Федеральної рахункової палати Німеччини, яка є 

головним органом державного фінансового контролю згідно Закону «Про 

Федеральну рахункову палату Німеччини» від 11.06.1985 року. З цього часу 

кандидатури президента і віце-президента рахункової палати узгоджуються 

спільно федеральним урядом, німецьким парламентом, Бундесратом, а 

Президент Німеччини надає пропозиції щодо їх призначення. Рахункова 

палата має право законодавчої ініціативи Система державного фінансового 

контролю Німеччини побудована по автономному принципу, тобто органи, 

які контролюють бюджет держави і територіальних суб'єктів автономні 

(принцип бюджетного федералізму) [28, с. 54-59]. 

Рахункова палата Німеччини здійснює контроль за дотриманням 

діючих приписів і принципів бюджетного фінансування та управління 

економікою, зокрема, в наступних пунктах [28, с. 54-59]: 

 дотримання закону про державний бюджет і бюджетного плану;  

 обґрунтування і документальне підтвердження доходів і витрат; 

 правильне складання статистичного звіту про виконання річного 

кошторису бюджету і звіту про майновий стан державних органів і 

установ. 
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На думку сучасних науковців, така організація державного фінансового 

контролю значно нівелює хаотичність і підвищує ефективність його 

проведення [28, с. 54-59]. 

У Великобританії головний орган державного фінансового контролю – 

це Національне контрольно-ревізійне управління (далі – НКРУ), яке підзвітне 

парламенту і є повністю незалежним від уряду. Перевірки, ревізії, 

аудіювання здійснюється спільно з Комітетом з питань бюджету Палати 

громад парламенту. 

Система органів державного фінансового контролю так само 

організована по автономному принципом: фінансова діяльність місцевих 

виконавчих органів контролюється створеними незалежними аудиторськими 

комісіями окремо для Північної Ірландії, Уельсу, Шотландії та Англії. 

Бюджет фінансування діяльності НКРУ затверджується незалежним 

парламентським комітетом і Комісією по державних рахунках. Дана Комісія 

так само контролює ефективність діяльності НКРУ, курирує призначення 

зовнішніх аудиторів для НКРУ. 

НКРУ наділене правом прямого звернення до суду за результатами 

виявлених порушень. 

Цікава практика фінансування діяльності НКРУ Великобританії: їй 

виділяється частка коштів, повернутих державі в попередньому фінансовому 

періоді. На наш погляд, з одного боку такий стан речей стимулює діяльність 

аудиторів і контролерів, з іншого - позбавляє певної незалежності органи 

державного фінансового контролю. 

Франція виділяється високим ступенем централізації державного 

фінансового контролю. Рахункова палата заснована в 1319 році. Це орган 

виконавчої влади незалежний від уряду. Органи державного фінансового 

контролю наділені правом ініціювання судового провадження за 

результатами виявлених порушень. Генеральна інспекція фінансів і 

генеральна інспекція адміністрації наділені такими ж повноваженнями [59, c. 

221-222]. Ці інспекції здійснюють контроль за працівниками (службовцями) 
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міністерства внутрішніх справ і префектур. Глава Рахункової палати Франції 

призначається главою виконавчої влади. 

Практика організації державного фінансового контролю у Франції 

основа на принципі централізації, тобто в підпорядкуванні Рахункової палати 

знаходиться система регіональних контрольно-рахункових органів. 

Регіональні рахункові палати здійснюють контроль за місцевими фінансами 

(в департаментах, регіонах, комунах). 

Вище управління аудиту Чехії є незалежним конституційним органом, 

який здійснює нагляд за управлінням державним майном та виконанням 

державного бюджету країни [77, c. 159-160]. До сфери його компетенції 

входять питання: управління державною власністю та фінансовими 

ресурсами, державний підсумковий рахунок Чехії, реалізація державного 

бюджету Чехії, випуск та списання урядових цінних паперів та державні 

закупівлі. Відповідно до цього Управління здійснює три види аудиту: аудит 

відповідності, фінансовий аудит та аудит продуктивності.  

Результати діяльності установи викладаються в аудиторському 

висновку та пропозиціях.  

При виконанні своїх обов’язків Вище управління аудиту керується 

Стратегією аудиту, яка затверджується колегією Вищого управління аудиту 

за поданням Президента. Колегія – це вищий орган управління Палати, який 

складається із 15 членів незалежних експертів.  

Стратегія розкриває цілі аудиторської роботи [77, c. 159-160]:  

 оцінка виконання державного бюджету Чехії;  

 аудит коштів, що надійшли з-за кордону;  

 аудит державної субсидійної політики;  

 аудит управління державною власністю;  

 аудит підготовки та реалізації інвестицій.  

Основою фінансового контролю Чехії є перевірка дотримання 

процедур управління, затверджена Стандартами внутрішнього контролю. 



 

71 
 

Зокрема, вважається порушенням, якщо факти недотримання виписаних 

процедур управління не ув’язуються із наслідками збитків. У разі виявлення 

збитків матеріали передаються в органи внутрішніх справ (поліція).  

Не менш важливою для діяльності Вищого управління аудиту є 

система якісного контролю, яка дає можливість оцінити якість проведених 

аудитів та роботу самих аудиторів. Така оцінка здійснюється на всіх етапах 

проведення аудиту 

Згідно статті 5 Лімської Декларації для об'єктивного і ефективного 

здійснення фінансового контролю необхідна незалежність вищих 

контрольних органів фінансового контролю, коли вони незалежні від 

перевіряються ними організацій і захищені від стороннього впливу. Однак в 

цій же статті вказується, що абсолютна незалежність органів, що здійснюють 

державний фінансовий контроль неможлива, так як вони є частиною держави 

в цілому, тому вищий контрольний орган повинен мати функціональну та 

організаційну незалежність, необхідну для виконання покладених на нього 

завдань [58]. 

У Лімській Декларації про керівні принципи фінансового контролю 

поняття незалежності розглядається в статті 6 “Незалежність членів і 

чиновників вищого контрольного органу” і в статті 7 “Фінансова 

незалежність вищого контрольного органу”. Безперечно, незалежність членів 

вищого контрольного органу повинна бути гарантована Конституцією, а 

також порядок їх відкликання, призначення і звільнення повинна визначатися 

Конституцією і не завдавати шкоди їх незалежності. При цьому вищий 

контрольний орган повинен бути забезпечений необхідними фінансовими 

засобами. Дійсно забезпечення ефективного функціонування системи 

державного фінансового контролю можливо при вибудовуванні певної 

цілісної системи щодо здійснення фінансової незалежності контролюючих 

органів шляхом створення високого рівня оплати праці, а також необхідних 

соціальних гарантій та інших привілеїв, що відшкодовують надзвичайно 

непрості умови праці контролюючих органів, і забезпечення безпеки їх 
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життя. Створення такої системи призведе до поліпшення і підбору кадрів, що 

володіють необхідними професійними, практичними і теоретичними даними, 

до конкуренції на право роботи в контролюючих органах, а це передбачено 

декларацією статтею 14 “Персонал” [58]. 

До речі, цікавим є досвід Республіки Болгарія щодо становлення 

формування системи державного фінансового контролю. Основні засади 

закону про внутрішній аудит у державному секторі розроблено на базі 

міжнародних основ професійної практики з внутрішнього аудиту [77, c. 160]. 

Серед особливостей країни у сфері державного фінансового контролю є 

вимоги закону щодо призначення на посади внутрішніх аудиторів тільки 

сертифікованих фахівців. Внутрішні аудитори у Болгарії мають право 

працювати на посадах лише за наявності в них національних або 

міжнародних сертифікатів (САЕ або СGAP). 

Розвиток співробітництва, обмін досвідом, дозволяє врахувати 

позитивні і негативні практики фінансового контролю, що має забезпечувати 

більш ефективну організацію роботи в частині попереднього контролю, 

вдосконалення нормативної і правової бази країн-учасників. 

Так, в 1989 році в Берліні, на 31-й зустрічі членів правління ІНТОСАІ 

були узгоджені основні положення державного ревізійного контролю і 

стандартів, які враховуються при формуванні законодавчої бази щодо 

здійснення державного фінансового контролю більшості країн світу. 

При здійсненні контролю узгоджені наступні основні принципи, такі як 

відповідність стандартам, неупередженість суджень, громадська підзвітність, 

відповідальність керівника, доступність стандартів та їх узгодженість, засоби 

внутрішнього контролю, доступ до інформації, контроль діяльності, 

поліпшення техніки ревізії тощо. 

Визначальними положеннями державного контролю наближених до 

стандартів є наступні: 
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 незалежність ревізорів і вищих ревізійних органів від органів 

законодавчої влади, виконавчої влади і об’єкта, щодо якого 

здійснюється перевірка;  

 компетентність вищих ревізійних органів і ревізорів;  

 увагу в частині об'єктивного ставлення до виявлених недоліків і 

гарантії якості ревізійної роботи. 

З цих принципів маються на увазі й інші, необхідні в контрольній 

діяльності, такі як результативність, чіткість і логічність пропонованих вимог 

контролерами, непідкупність, обґрунтованість і доказовість інформації, 

наведеної в актах перевірок і ревізій, превентивність (попередження 

можливих фінансових порушень), презумпція невинності осіб, підозрюваних 

у фінансових порушеннях, узгодженість дій різних контролюючих органів. 

Організація і функціонування чіткої системи фінансового контролю є 

обов'язковим і неодмінним елементом у фінансовій політиці держави, в 

зв'язку з чим вдосконалення системи фінансового контролю повинно 

здійснюватися не автономно, а як відокремлений механізм у загальній 

системі заходів перебудови фінансового механізму. При цьому держава 

використовує фінансовий механізм як найважливіший засіб контролю за 

ефективним і раціональним використанням державних ресурсів. 

Важливим кроком до розвитку системи державного фінансового 

контролю в Україні у відповідності до принципів визначених у Лімській 

Декларації стало приєднання Рахункової палати України до  ІНТОСАІ. 

Цілком зрозуміло, що пряме копіювання зарубіжного досвіду не завжди є 

можливим, але українські аудитори мають можливість вивчати кращі 

міжнародні практики щодо державного аудиту, впроваджувати сучасні 

форми і методи аудиту у своїй діяльності, обмінюватися інформацією та 

розширювати свої професійні відносини.  

На перших етапах розвитку Рахункової палати України, її міжнародна 

діяльність була спрямована в основному на вивчення стандартів ІНТОСАІ та  

передового досвіду інших вищих органів фінансового контролю в сфері 
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розробки і застосування стандартів, процедур, методів і засобів захисту, а 

також до обміну інформацією та участі в ІНТОСАІ і ЄВРОСАІ конференціях 

і семінарах [164]. 

На сьогодні, після ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом, наша країна взяла на себе зобов’язання імплементації 

стандартів та методик Міжнародної організації вищих органів фінансового 

контролю (INTOSAI), а також обміну найкращими практиками ЄС у галузі 

зовнішнього контролю та аудиту державних фінансів з особливим акцентом 

на незалежності відповідних органів Сторін, а також подальшого розвитку 

системи державного внутрішнього фінансового контролю шляхом 

гармонізації з міжнародно визнаними стандартами (Інститут внутрішніх 

аудиторів (IIA), Міжнародна федерація бухгалтерів (IFAC), INTOSAI) та 

методологіями, а також найкращою практикою ЄС щодо внутрішнього 

контролю та внутрішнього аудиту в державних органах, що прямо закріплено 

в статті 347 розділу 5 Угоди [134]. 

Відповідно до статті 347 Глави 3 Розділу V Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС за напрямком державного внутрішнього фінансового 

контролю, передбачено забезпечення подальшого розвитку системи 

державного внутрішнього фінансового контролю шляхом гармонізації з 

міжнародно визнаними стандартами та методологіями, а також найкращою 

практикою ЄС щодо внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в 

державних органах, включаючи функціонально незалежний внутрішній 

аудит в органах державної влади [134]. 

Підводячи підсумки і резюмуючи наведені практики організації 

державного фінансового контролю у країнах Європейського Союзу, 

необхідно зробити акцент на те, щоб у функціях Рахункової палати України 

були закріплені дії і процедури щодо вдосконалення нормативно-правової та 

законодавчих актів, що буде виступати попереджувальними коригувальних 

дій щодо усунення майбутніх порушень, що наступають в результаті 

різночитань і неправильних трактувань таких. 
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Це посилить превентивний характер діяльності Рахункової палати, 

знизить кількість порушень, викликане різночитаннями, і підвищить 

ефективність державного фінансового контролю. 

Актуальним залишається питання розробки та прийняття нормативної 

бази для створення єдиного реєстру аудиторів та аудиторських фірм, 

визначення умов та порядку допуску аудиторів до здійснення аудиторської 

діяльності, а також, прийняття положення про сертифікацію аудиторів. 

Основними цілями державної фінансової політики щодо поліпшення 

фінансового контролю є встановлення єдиних вимог до складання 

консолідованої фінансової звітності, відповідно до норм права ЄС, зокрема, 

затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 

2 «Консолідована фінансова звітність» та внесення змін до Національного 

положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності» [40]. 

Окремим не менш важливим питанням у контексті прийняття 

сучасного євроінтеграційного законодавства є створення аудиторських 

комітетів в структурі національних корпорацій, що мали б на меті 

забезпечення якості і незалежності внутрішнього аудиту. Насамперед це 

стосується підприємств, що становлять суспільний інтерес. Важливість 

даного питання закріплена на законодавчому рівні розвинених економік 

світу: Акті Сарбейнса-Окслі (SOXs) (США, 2002 р.), Комбінованому кодексі 

корпоративного управління (Великобританія, 2008 р.) та 8-й Директиві 

Закону про компанії в ЄС (2006 р.) [142, c. 102-103].  

Відповідно до рекомендацій Єврокомісії для країн-претендентів на 

членство в ЄС основними умовами забезпечення організаційної незалежності 

внутрішнього аудиту в організаціях державного сектору є: по-перше, 

можливість для керівника підрозділу внутрішнього аудиту доповідати 

безпосередньо міністру чи керівнику державної установи і брати участь у 

засіданнях її вищого керівництва; по-друге, виконання підрозділом 

внутрішнього аудиту консультативної ролі під час вирішення питань 
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фінансового управління й контролю. Функціональна незалежність 

внутрішнього аудиту забезпечується завдяки нагляду й координації з боку 

одного зі спеціально створених органів – Центрального підрозділу 

гармонізації з внутрішнього аудиту в Міністерстві фінансів або 

Консультаційного аудиторського комітету чи Аудиторської ради, які 

створюються для підтримки внутрішнього аудиту в кожному центральному 

органі виконавчої влади [30, c. 206-209]. 

Таким чином, у досліджених країнах Європейського Союзу система 

державного фінансового контролю має свою специфічну організаційну 

структуру і особливості фінансового контролю, але, тим не менш, діяльність 

такої системи спирається на загальновизнані принципи, вироблені протягом 

багатьох століть і закріплені в Лімській декларації керівних принципів 

контролю. Українська держава, перебуваючи на шляху євроінтеграції, має 

ефективно імплементувати європейського законодавства у вітчизняні 

нормативно-правові акти з метою підвищення ефективності державного 

фінансового контролю. Особливої уваги потребує діяльність компаній, в яких 

держава виступає власником. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

 

При розкритті економічної сутності та теоретичних підходів до 

визначення державного фінансового контролю корпорацій досліджено різні 

наукові підходи до його трактування, що обумовлюється різницею в 

розумінні мети державного фінансового контролю, а отже й оцінки його 

ефективності. Виявлено, що державний фінансовий контроль національних 

нафтогазових корпорацій виокремлюється не просто суб’єктним складом, а й 

тим фактом, що держава виступає основним гарантом зобов’язань, оскільки 

ефективність діяльності національних нафтогазових корпорацій прямо 

впливає на забезпечення фінансової стабільності та економічної безпеки 

держави. 

Визначено, що система державного фінансового контролю 

розглядається як трирівнева модель як сукупність форм контролю, у якій 

найвищим рівнем є централізований зовнішній контроль від імені уряду та 

парламенту, на другому рівні – внутрішній контроль, а на третьому рівні 

діють децентралізовані підрозділи внутрішнього аудиту на конкретному 

підприємстві.  

Серед видів державного фінансового контролю: в залежності від 

частоти проведення: безперервний (систематичний), періодичний та 

одиничний; в залежності від стадії бюджетного процесу та часу здійснення: 

попередній, поточний (оперативний) і наступний (ретроспективний); за 

сферою контролю: бюджетний контроль і фінансово-господарський 

контроль. 

Методи державного фінансового контролю традиційно поділені на 

загальнонаукові та специфічні. Визначено, що практичний інтерес 

представляють саме специфічні методичні прийоми, вироблені практикою 

контрольно-ревізійної роботи на основі досягнень економічної науки: методи 
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фактичного контролю: інвентаризація, експертна оцінка, візуальне 

спостереження тощо; методи документального контролю. 

Узагальнивши європейський досвід функціонування системи 

державного фінансового контролю, було визначено, що організація контролю 

є обов'язковим елементом управління суспільними фінансовими ресурсами, 

так як таке управління тягне за собою відповідальність перед суспільством. 

Вивчено принципи, що закріплені у Лімській декларації та є універсальними 

при побудові системи державного фінансового контролю: незалежність, 

об'єктивність та компетентність, гласність. Визначено завдання державного 

фінансового контролю в сучасних умовах розвитку європейських держав: 

управління економікою держави в суворому дотриманні законодавства; 

забезпечення цільового і ефективного використання державних фінансових 

ресурсів; досягнення раціонального та ефективного розміщення об'єктів 

державної власності; правомірності і цільового та ефективного використання, 

доходів від майна (в тому числі цінних паперів), що перебуває у державній 

власності; здійснення нормативної адміністративної діяльності; своєчасне 

інформування державних інстанцій і громадськості шляхом опублікування 

результатів реалізованих контрольно-ревізійних заходів; забезпечення 

можливості проведення необхідних коригувань; притягнення винних до 

відповідальності; стягнення завданих державі збитків, розробка і реалізація 

превентивних заходів, що виключають можливість повторення виявлених 

порушень у подальшому. 

Отже, вивчення теоретичних засад державного фінансового контролю 

корпорацій, а також європейського досвіду побудови системи державного 

фінансового контролю продемонструвало його важливу роль у реалізації 

фінансової політики держави. В умовах дефіциту державних фінансів саме 

ефективна система державного фінансового контролю національних 

корпорацій сприятиме поповненню доходів бюджетів різних рівнів, 

соціально-економічної ефективності таких суб’єктів господарювання. 
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РОЗДІЛ 2 

ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ НАЦІОНАЛЬНИХ 

НАФТОГАЗОВИХ КОРПОРАЦІЙ В УКРАЇНІ 

 

2.1. Організація державного фінансового контролю національних 

нафтогазових корпорацій 

 

В умовах глобалізації світової економіки основними суб’єктами 

енергетичного ринку є вертикально інтегровані за виробничим типом та/або 

за фінансовою ознакою компанії, що діють на всіх етапах виробничого циклу 

– від геологорозвідувальних робіт і видобутку нафти, вугілля і газу, 

транспортування, переробки до їхнього збуту [53]. У свою чергу, національні 

нафтогазові компанії контролюють близько 90% світових резервів нафти і 

газу і 75% їхнього виробництва, а також велику частину відповідної 

інфраструктури. Серед 25 найбільших світових нафтогазових корпорацій 18 є 

державними.  

Очевидно, що національні нафтогазові компанії  відіграють  важливу 

роль в розвитку економіки, в забезпеченні енергетичної безпеки і збереженні 

стабільності на ринках нафти і газу [177, c. 10; 181]. 

Вищевказані обставини визначають актуальність дослідження процесів 

розвитку національних нафтогазових корпорацій нафтогазового сектора.  

Слід відзначити недостатню наукову розробленість низки проблемних 

моментів забезпечення в сучасних нестабільних умовах розвитку економіки 

країни ефективності діяльності державних підприємств нафтогазового 

сектора. 

До останнього часу експерти значною мірою ігнорували потребу 

дослідження впливу національних нафтогазових компаній на світову і 

національну економіку.  
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У великій частині досліджень (як зарубіжних [150; 180], так і 

вітчизняних авторів [68; 144]) акцентовано увагу на різниці в ефективності 

між державними нафтогазовими підприємствами і приватними корпораціями 

і випущено з уваги, що державні компанії ставлять перед собою складніші й 

ширші соціально-економічні і політичні завдання, на відміну від приватних 

власників, орієнтованих тільки на максимізацію віддачі на вкладений капітал. 

Натомість на даний момент є актуальними питання не лише порівняння 

ефективності приватних і державних компаній, але й питання виявлення 

проблеми і пріоритетів забезпечення ефективності діяльності національних 

корпорацій нафтогазового сектора України в сучасних умовах з огляду на 

макроекономічні проблеми країни, соціальну та політичну нестабільність, 

потребу дотримання вектору євроінтеграції, забезпечення 

конкурентоспроможності вітчизняних нафтогазових підприємств на 

європейському енергетичному ринку тощо.  

Сучасні національні нафтогазові компанії здійснюють свою діяльність 

у різних формах. Вони можуть виступати у ролі монополістів або діяти на 

конкурентному ринку, здатні керувати активами або існувати у формі 

фінансових холдингових компаній. Істотно розрізняються також: 

 характер їхньої спеціалізації у рамках ланцюжків доданої вартості; 

 міра комерціалізації; 

 рівень інтернаціоналізації виробництва. 

Слід зважати на те, що національні нафтогазові корпорації займають 

істотні або навіть домінуючі позиції на внутрішніх енергетичних ринках. 

Часто будь-які аргументи як на користь, так і проти розвитку національних 

корпорацій нафтогазового сектора, зокрема в Україні, носять або занадто 

загальний [144, c. 25-31], або спрощений характер [64]. Насправді державна 

власність не має на увазі обов’язкову державну монополію (як і приватна 

власність далеко не завжди спричиняє за собою конкуренцію) [179]. 

Результати аналізу тенденцій розвитку нафтогазового сектора України 

вказують на необхідність урахування відмінностей у впливі факторів на стан 
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енергетичної безпеки при формулюванні пріоритетних напрямів 

енергетичної політики країн, залежних від імпорту вуглеводневої сировини, 

зокрема України. Так, для промислово розвинутих країн, які є імпортерами 

вуглеводневої сировини, пріоритетними напрямками щодо забезпечення 

їхньої енергетичної безпеки мають залишатися: 

 забезпечення надійності постачань енергоресурсів; 

 диверсифікованість джерел постачань енергоресурсів; 

 забезпечення безпеки енергетичної інфраструктури; 

 впровадження новітніх технологій для цілей енергоефективності. 

З урахуванням зростаючих потреб людства у  первинних джерелах 

енергії, збільшенням залежності багатьох країн від імпорту енергоносіїв,    

необхідністю суттєвих інвестиційних вкладень у паливно-енергетичний 

комплекс і розвиток енергетичної інфраструктури досягнення глобальної 

енергетичної безпеки є неможливим зусиллями окремої країни.  

Тому, Україна є важливим елементом системи енергетичної безпеки 

європейського масштабу, має свою енергетичну стратегію до 2030 року, 

ратифікувала Енергетичну хартію, Кіотський протокол, а отже, інтегрована у 

світову енергетичну систему.  

Завдання забезпечення національної енергетичної безпеки знайшло   

своє   відображення в таких державних документах, як «Енергетична 

стратегія України на період до 2030 року» [108], Закон України «Про основи 

національної безпеки» [96], Укази Президента України щодо першочергових 

дій уряду із забезпечення енергетичної безпеки (2006 року) і щодо питань 

енергетичної безпеки України [82], Стратегія національної безпеки України 

[102] та в багатьох інших документах. 

Функціонування підприємств нафтогазового сектора пов’язане зі 

створенням капіталомісткої інфраструктури – розвідувальної, виробничої, 

збутової, що обумовлює тісний зв’язок процесів концентрації капіталу та 

інтеграції учасників ринку з процесами розвитку галузі.  
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Вирішення проблем доступу до джерел сировини, зниження витрат і 

економії на масштабах, підвищення рівня конкурентоспроможності 

безпосередньо впливає на економічне зростання.  

Всі ці завдання вимагають від підприємств нафтогазового сектора 

України масштабних зусиль, а актуальне на даному етапі завдання 

реструктуризації галузі на сучасній технологічній основі потребує значних 

капіталовкладень і формування ефективних галузевих і регіональних 

структур, їхнього зв’язку і взаємопроникнення у процесі формування 

енергетичного простору національного та глобального рівнів. 

З точки зору державного регулювання розвитку нафтогазового сектора 

України, актуальним завданням є формування ефективних механізмів, а 

відповідно й інструментів забезпечення реалізації державного фінансового 

контролю на практиці, а саме раціонального використання фінансових 

ресурсів, що сприяє ефективному функціонуванню та розвитку державних 

підприємств і в цілому нафтогазового сектора в структурі національної 

економіки. 

Тим часом, на думку сучасних дослідників [158], в останні роки 

зростало і далі збільшуватиметься значення державних підприємств у 

окремих секторах національної економіки. Причини цього дослідники 

вбачають в змінах у глобальній структурі економіки, які відбувались в 

останні роки, а також в змінах у сфері управління державними 

підприємствами і власницькому нагляді та контролі держави над ними. 

Однією з найважливіших актуальних розробок на тему державних 

підприємств є доповідь ОЕСР «The Size and Composition of the SOE Sector in 

ОЕСР Countries», що досліджує 27 з 34 країн-учасників. Сумарні результати 

вказують на те, що в країнах ОЕСР в державних (із стовідсотковими або 

мажоритарними внесками держави) працевлаштованих підприємствах 

працює разом понад 6 млн. осіб, а вартість цих компаній наближена до 2 

трлн. доларів. Якби вищезгадані дані враховували підприємства, в яких 

держава має не мажоритарну участь, але достатню для виконання 
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ефективного контролю, то ці цифри потрібно збільшити відповідно про 

близько 3 млн. осіб і 1 трлн. доларів. У розробці була також проаналізована 

галузева структура державних підприємств. Половину з них можна 

зарахувати до так званих мережевих (транспорт і енергетика) секторів, 

велика участь (чверть) – фінансові інституції [156].  

Отже, можна стверджувати, що державні підприємства особливо 

присутні в стратегічних для розвитку секторах економіки з великим 

соціальним значенням в цілому. 

За визначенням М. Портера: «... на міжнародному ринку конкурують 

фірми, а не країни» [90, с. 51]. Діяльність сучасних фірм характеризується 

значною і різноманітною галузевою і багатогалузевою структурою 

виробництва, диверсифікація якого привела до охоплення 30-50 галузей в 

найбільших компаніях і контролю  більше  половини світового  

промислового  виробництва, 2/3 міжнародної торгівлі і 4/5 усіх ліцензій і 

інших прав власності на ноу-хау, нові технології  і  техніку  [143]. Про роль, 

яку відіграють державні підприємства в сфері видобування та розподілу 

природних ресурсів, найкраще може свідчити факт, що вони контролюють 

3/4 світових резервів нафти та газу [154, c. 9; 162].  

У 2007 році «The Financial Times», посилаючись на класичне 

визначення, введене Enrico Mattei, як «сім нових сестер» визначив великі 

нафтохімічні концерни – арабський Saudi Aramco, російський Газпром, 

китайське CNPC, іранське NIOC, венесуельське PDVSA, бразильський 

Petrobras і малазійський Petronas. Тільки ці сім підприємств (всі з них – 

державні) контролюють третину світового видобутку нафти і природного 

газу а також третину світових резервів цих запасів  [162].  

Міжнародне Енергетичне Агентство (MEA) оцінює, що в найближчі 25 

років 90% приросту виробництва нафти на світі походитиме з Близького 

Сходу і Північної Африки, збільшуючи участь ОПЕК у валовій продукції до 

більш ніж 50% в 2035 році [79]. Поточна ситуація є результатом 
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прогресуючого в XX ст. процесу націоналізації сировинних запасів. Нині цей 

процес має свій вираз в діях влади, наприклад, у Венесуелі та Росії. 

Аргументом щодо тези про зростаюче значення державних 

підприємств в сфері нафти та газу в останніх роки може бути аналіз «Fortune 

Global 500» (табл. 2.1).  

Таблиця 2.1 

Динаміка кількості державних підприємств у рейтингу “Fortune Global 500” в 

розрізі галузей 

Галузі економіки 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Банківська справа 10 11 10 11 15 18 15 16 17 16 

Інвестування  1 2 2 2 5 6 8 10 13 15 

Телекомунікації і 

транспорт 
11 9 10 9 9 8 10 10 12 12 

Будівництво  3 3 5 5 5 8 9 10 9 

Нафта і газ 12 14 15 13 15 15 17 17 18 18 

Послуги 

соціального 

значення 

10 10 8 8 9 10 10 12 12 12 

Джерело: складено автором [159]. 

 

Згідно з даними Світового Банку («Held би the Visible. Hand The 

Challenge of SOE Corporate Governance Emerging Markets»), значення 

державних підприємств у країнах, що розвиваються, обумовлене їх 

використанням в ключових для економіки цих країн галузях [161]. 

Ці висновки є притаманними й актуальним для прикладу України.  

Участь державних підприємств в економіках цих країн 

диференційована. Вклад до формування ВВП (за виключенням фінансового 

сектора) вагається від близько 30% (Китай, Бразилія, В'єтнам) до 

кільканадцяти (12% – Сінгапур, 13,1% – Індія, 14% – Туреччина), або навіть 

до 2-3% (Індонезія, Мексика) [163; 166]. 



 

86 
 

Зміни в Україні в секторах нафти і газу впродовж минулих двадцяти 

років були у значній мірі ефектом політики держави, яка, попри виконання 

регуляторної функції, залишалась власником або співвласником практично 

всіх стратегічних суб'єктів господарювання в енернетичній галузі.  

На жаль, крім утримування під контролем всіх необхідних 

інструментів, не вдалося в повній мірі виробити і послідовно реалізовувати 

довгострокову стратегію розвитку енергетичного сектора, яка ефективно 

сприяла б розвитку державних підприємств, дбаючи водночас про інтереси 

споживачів й інших секторів економіки, гарантувала енергетичну безпеку, 

виконання зростаючих вимог глобального конкурентного середовищ, а також 

контролювати реалізацію даної стратегії. 

Тому, при всій важливості забезпечення ефективного функціонування 

нафтогазового сектора України, дотепер невирішеною проблемою є питання 

механізмів й інструментів державного фінансового контролю над 

підприємствами нафтогазового сектора, насамперед національними 

нафтогазовими корпораціями, діяльність яких характеризується 

монопольним становищем і неконкурентними рішеннями їх стейкхолдерів. 

Формування систем державного фінансового контролю національних 

нафтогазових корпорацій, що мають значення для забезпечення стабільності 

функціонування та розвитку національної економіки, є частиною політики 

державного регулювання та контролю розвинутих країн, спрямованої на 

підвищення відкритості й прозорості діяльності державних підприємств та 

інформування керівництва підприємств щодо можливості впливу на них 

потенційних ризиків. 

Національні нафтогазові корпорації як суб’єкти  енергетичного  

сектора   України значною мірою визначають ефективність функціонування 

даного сектора, впливаючи на економічну безпеку та розвиток економіки 

країни в цілому, маючи потенціал сприяти зміцненню на європейському 

нафтогазовому ринку позицій України в умовах активного поширення 

євроінтеграційних процесів.  
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У той же час, проблеми функціонування та розвитку національних 

нафтогазових корпорацій, зокрема, інертність у прийнятті стратегічно 

важливих рішень, залежність від політичної кон’юнктури в країни та рішень 

конкретних стейкхолдерів корпорацій, забюрократизованість, складність 

організації процесів ухвалення рішень та значна кількість інших обставин не 

тільки ускладнюють рух у напрямку виходу до європейської бізнес-спільноти 

ефективних, потужних, таких, що динамічно розвиваються гравців 

нафтогазового сектора, але й з року в рік знижують ефективність діяльності 

національних нафтогазових корпорацій на вітчизняному ринку, що, по суті, 

вже зараз, відзначається хронічною збитковістю багатьох державних 

підприємств сектора, їх дотаційністю з державного бюджету, невизначеністю 

перспектив функціонування взагалі в існуючий формі [131, c. 186]. 

З огляду на те, що діяльність національних нафтогазових корпорацій 

відіграє для України важливу роль, аналіз тенденцій та принципів організації 

їх державного фінансового контролю та впливу на темпи розвитку 

нафтогазового сектора, на нашу думку, є актуальною науковою проблемою. 

Характеризуючи значення національних нафтогазових корпорацій в 

економіці України, слід виходити з наступних критеріїв [126, c. 126]:  

 структура національних нафтогазових корпорацій, їх присутність в 

стратегічних галузях, зокрема – нафтогазовому секторі; 

 кількісна участь національних нафтогазових корпорацій в економіці; 

 величина самих підприємств тощо. 

Державний фінансовий контроль національних нафтогазових 

корпорацій призначений для реалізації фінансової політики держави й в 

умовах ринкових трансформацій, що тривалий час мали місце в Україні, та, 

зокрема, в нафтогазовому секторі держави, проблемна сфера використання 

його механізмів та відповідного інструментарію повинна все більше 

змінюватись від контролю фінансових результатів до контролю з метою 

запобігання проблем виробничого характеру (енергетичних). Як наслідок, 

варто поглиблювати аналіз доцільності саме економічної ефективності 
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витрачання ресурсів нафтогазових підприємств при затвердженні проектів 

державного бюджету та формування позабюджетних фондів. 

Натомість, на думку сучасних дослідників проблем державного 

фінансового контролю в Україні, чинна система державного фінансового 

контролю не забезпечує повноцінної реалізації завдання запобігання 

фінансовим правопорушенням, а також практично не впливає на процес 

прийняття рішень після завершення контрольно-перевірних заходів [52, c. 

12]. 

При цьому, деякі сучасні науковці відзначають, що чинна система 

державного фінансового контролю в Україні найбільш схожа з побудовою 

системи органів державного фінансового контролю у Франції, найперше 

тому, що структура цих органів і виконуваних ними функцій контролю за 

використанням бюджетних коштів практично ідентична вітчизняній (табл. 

2.2). 

Таблиця 2.2 

Порівняльна таблиця побудови інституційно-правової системи державного 

фінансового контролю у Франції та Україні 

Франція Україна 
Цілі та завдання органів державного фінансового 

контролю 

Міністерство 

фінансів, 

промисловості 

та економіки 

Міністерство 

фінансів України 

Організація й побудови системи державного 

фінансового контролю, визначення його суб’єктів 

Рахункова 

палата 

Рахункова 

палата України 

Провадження заходів державного зовнішнього 

фінансового контролю (аудиту) 

Генеральна 

інспекція 

фінансів  

Державна 

аудиторська 

служба України 

Реалізує державний (внутрішній) фінансовий 

контроль через здійснення: державного 

фінансового аудиту; перевірки державних 

закупівель; інспектування (ревізії); моніторингу 

закупівель у підконтрольних установах і за 

судовим рішенням щодо суб’єктів господарської, 

які не віднесені законодавством до підконтрольних 

установ 

Казначейство Державна 

казначейська 

служба України 

Контроль процесу касового виконання Державного 

та місцевих бюджетів 
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Джерело: складено автором на основі [122, c. 345]. 

Як було досліджено в першому розділі даної дисертаційної роботи, у 

Франції державний фінансовий контроль поділяється на внутрішній і 

зовнішній. Однак, у вітчизняному законодавстві ж до сьогодні не закріплено 

статус вищого органу аудиту, хоча чинну модель державного фінансового 

контролю в Україні приведено у відповідність до Європейської моделі 

функціонування державного фінансового контролю, зокрема в частині 

впровадження та розвитку аудиту державних фінансів як нової прогресивної 

форми державного фінансового контролю та чинної практики правового 

регулювання господарських відносин в контексті забезпечення фінансової 

безпеки суб’єктів господарювання) (рис. 2.1), найвищим рівнем в якій є 

зовнішній контроль, який здійснюється від імені законодавчої гілки влади. 

 

Рис. 2.1. Структура державного фінансового контролю в Україні. 
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Джерело: складено автором.  

Також, на думку О.О. Александровича, керівним принципом 

здійснення державного фінансового контролю в Україні є адміністративно-

відомчий підхід. Це означає, що розподіл сфер і напрямів контрольного 

впливу відбувається не за процедурним або функціональним принципом у 

відповідності до особливостей предмету контролю, а на суто відомчій основі, 

в межах якої кожна контролююча інстанція практично самостійно визначає 

власну компетенцію, мету та форми діяльності [1]. 

Головні важелі державного фінансового контролю зосереджено в 

Кабінеті Міністрів України. Головною інституцією в системі центральних 

органів виконавчої влади з фінансових питань є Міністерство фінансів 

України. За допомогою Міністерства фінансів України Кабінеті Міністрів 

України спрямовує і координує діяльність Державної фінансової інспекції, 

Державної фіскальної служби, Державної служби фінансового моніторингу 

та Державної казначейської служби. У результаті проведеного дослідження, 

було виявлено, що основними інституціями в системі державного 

фінансового контролю в Україні є наступні: 

1) Рахункова палата; 

2) Міністерство фінансів України; 

3) Державна аудиторська служба; 

4) Державна фіскальна служба; 

5) Державна казначейська служба; 

6) Державна служба фінансового моніторингу; 

7) структурні підрозділи органів місцевого самоврядування тощо. 

Проаналізуємо детальніше функції органів системи державного 

фінансового контролю в Україні та принципи їх розмежування. 

1) Верховна Рада утворює Рахункову палату, яка їй підпорядкована 

і підзвітна. Рахункова палата здійснює контроль за виконанням державного 

бюджету в межах та обсягах, визначених Конституцією України та Законом 

України «Про Рахункову палату» [98]; контролює утворення, обслуговування 
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і погашення внутрішнього та зовнішнього державного боргу; відповідність 

затверджених бюджетних асигнувань держбюджету бюджетному розпису та 

виконання бюджетного розпису; контролює ефективність управління 

коштами державного бюджету Державним казначейством, а також 

використання коштів резервного фонду Кабінету Міністрів України. 

Відповідно до українського законодавства, Рахункова палата є 

організаційно, функціонально та фінансово незалежною, що гарантується 

порядком призначення та звільнення з посад її членів, законодавчо 

визначеними гарантіями її діяльності, а також особливим порядком 

організаційного забезпечення Рахункової палати. 

Відповідно до Закону України «Про Рахункову палату» державний 

зовнішній фінансовий контроль (аудит) щодо здійснення державних 

закупівель за рахунок коштів державного бюджету проводиться Рахунковою 

палатою стосовно всіх стадій державних закупівель і включає перевірку та 

аналіз законності та ефективності здійснення державних закупівель, 

дотримання передбачених процедур, оцінку своєчасності отримання товарів, 

послуг та проведення робіт, а  також аналіз стану прозорості та додержання 

встановлених принципів здійснення державних закупівель [98]. У разі 

виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення 

Рахункова палата повідомляє про них відповідні правоохоронні органи, які 

згодом мають проінформувати її про вжиті заходи реагування. 

Як було вже зазначено в даному дослідженні, ухвалення нової редакції 

Закону України «Про Рахункову палату» стало першим реальним кроком до 

гармонізації вітчизняного законодавства у сфері державного фінансового 

контролю до загальноєвропейських стандартів на засадах стандартів аудиту 

публічного сектора INTOSAI. 

2) Центральним органом державної виконавчої влади у фінансовій 

сфері є Міністерство фінансів України. Воно очолює систему органів 

управління і контролю за державними фінансами. Міністерство діє 

відповідно до Бюджетного кодексу України та Положення про Міністерство 
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фінансів України. Згідно з Положенням, контрольна діяльність Міністерства 

спрямована на реалізацію визначених державою завдань економічного та 

соціального розвитку. За результатами такого контролю Міністерство 

фінансів здійснює координацію діяльності інших центральних органів 

виконавчої влади у сфері державної фінансової, бюджетної, податкової 

політики [103].  

Одним з найважливіших завдань Міністерства фінансів є розробка 

проекту державного бюджету та прогнозних показників зведеного бюджету 

України. На Міністерство фінансів покладено обов’язки із забезпечення  в 

установленому порядку виконання бюджету та контролю за додержанням 

правил складання звіту про його виконання. 

Міністерство фінансів України зобов’язане забезпечити та 

проконтролювати концентрацію фінансових ресурсів на пріоритетних 

напрямах соціально-економічного розвитку України, ефективне 

використання бюджетних коштів, запровадження єдиних методологічних 

засад бухгалтерського обліку та звітності, інформування громадськості про 

економічні та фіскальні цілі держави. До основних завдань міністерства 

також віднесено удосконалення методів фінансового та бюджетного 

планування, фінансування, звітності та системи контролю за витрачанням 

бюджетних коштів. 

3) Державна аудиторська служба України є центральним органом 

виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері 

державного фінансового контролю. Її діяльність спрямовується і 

координується Кабінетом Міністрів України та який забезпечує формування і 

реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю. 

Нормативно-правовими актами, які регламентують діяльність органів 

Державної аудиторської служби України, є Бюджетний кодекс України [19], 

Закон України від  26 січня 1993 року  №  2939-XII «Про основні засади 

здійснення державного фінансового контролю в Україні» [95], Постанова 

Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 року № 43 «Про 
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затвердження Положення про Державну аудиторську службу України» [105] 

та інші. 

Серед функцій Державної аудиторської служби України: контроль за 

цільовим та ефективним використанням коштів державного бюджету, 

державних цільових фондів і державних валютних фондів; цільовим 

використанням і своєчасним поверненням кредитів, отриманих суб’єктами 

господарської діяльності під гарантію Кабінету Міністрів України, та 

відшкодуванням суб’єктами господарської діяльності коштів державного 

бюджету, витрачених на виконання гарантійних зобов’язань. Крім того, 

служба здійснює державний фінансовий контроль за дотриманням 

законодавства у сфері державних закупівель. 

За допомогою територіальних управлінь Державна аудиторська служба 

України забезпечує контроль за цільовим та ефективним використанням 

коштів, які спрямовуються на виконання делегованих державних 

повноважень бюджетами місцевого самоврядування. 

4) Державна фіскальна служба України (далі – ДФС) утворена 

Постановою Кабінету Міністрів від 21 травня 2014 року шляхом 

реорганізації Міністерства доходів і зборів. Державна фіскальна служба 

об’єднала повноваження податкової служби, митниці та фінансової міліції. 

Відомство здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, 

правильністю обчислення, повнотою та своєчасністю сплати до бюджетів 

податків, зборів та інших обов’язкових платежів. ДФС є центральним 

органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері 

оподаткування, митної справи й адміністрування єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також займається 

боротьбою з правопорушеннями у трьох вище зазначених сферах. 

У сфері контролю за державними фінансами Державна фіскальна 

служба здійснює контроль за надходженням до бюджетів і державних 

цільових фондів податків і зборів, митних та інших платежів. Крім того, 

структури ДФС отримують від органів, що здійснюють державний 



 

94 
 

фінансовий контроль, матеріали ревізій та іншу інформацію в разі виявлення 

фактів порушення законодавства. 

Починаючи з 2017 року, районні податкові інспекції тепер є 

консультаційними, а не перевіряючими та контролюючими органами, що по-

перше створить більш сприятливі умови для підприємців, які можуть 

звернутися і отримати потрібну консультаційну допомогу, а крім того, таке 

рішення дозволить знизити рівень корупції та зловживання на місцях. 

Натомість, до Міністерства фінансів перейшли повноваження в сфері 

оподаткування. Фактично Мінфін здійснюватиме управління та нагляд за 

діяльністю ДФС із збирання податків. 

5) Державне казначейство України контролює дотримання єдиних 

правил обліку та звітності по бюджетах усіх рівнів і кошторисах доходів і 

видатків. Одним із головних завдань Державного казначейства є спрямування 

коштів за цільовим призначенням на стадії здійснення операцій з виконання 

бюджету. 

Казначейство здійснює через систему електронних платежів НБУ 

розрахунково-касове обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних 

коштів та інших клієнтів. Крім того, відповідно до Положення, відомство 

проводить взаємні розрахунки між державним бюджетом та бюджетами 

Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, а також 

між місцевими бюджетами. Казначейство веде базу даних про мережу 

розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, складає звітність про 

виконання державного, місцевих і зведеного бюджетів та подає її органам 

законодавчої і виконавчої влади, а також місцевим фінансовим органам.  

Казначейство також здійснює контроль за дотриманням 

розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів вимог законодавства у 

сфері закупівель в частині наявності, відповідності та правильності 

оформлення документів. 

Зокрема, ще до здійснення оплати за договорами про закупівлю 

Казначейство перевіряє наявність та відповідність укладеного договору звіту 
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про результати проведення процедури закупівлі та річному плану закупівель, 

правильність їх оформлення відповідно до законодавства, а також наявність 

оголошення про проведення процедури закупівлі, повідомлення про акцепт 

пропозиції конкурсних торгів, відомостей про рамкову угоду, за якою 

укладено договір про закупівлю, оголошення про результати процедури 

закупівлі, що були оприлюднені на відповідному веб-порталі. 

6) Відповідно до Постанови Кабміну від 17 вересня 2014 року, 

Держслужба фінансового моніторингу реалізує державну політику у сфері 

запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму [106]. 

Крім цього, основними завданнями Держфінмоніторингу є [106]:  

- збирання, оброблення та проведення аналізу інформації про фінансові 

операції, що підлягають фінансовому моніторингу, або інформації, що 

може бути пов’язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму; 

- створення та забезпечення функціонування єдиної державної 

інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 

фінансуванню тероризму; 

- аналіз методів та фінансових схем легалізації (відмивання) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму. 

При цьому, все ж надзвичайно важливим завданням залишається 

вдосконалення законодавства з метою уникнення дублювання певних 

функцій та неузгодженими оцінками для одних і тих самих проблем, що 

призводить до надмірного витрачання ресурсів, зниження загальної 

оперативності вирішення питань та усунення недоліків у роботі державних 

інституцій [63, c. 71]. 

Таким чином, висвітлені основні тенденції та принципи організації 

державного фінансового контролю національних нафтогазових корпорацій 

України свідчать про наявність  значних дисбалансів та порушень 
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фінансового законодавства, змішування функцій та об’єктів державного 

фінансового контролю. При цьому, як результат проведених контрольних 

заходів, досі відсутній причинно-наслідковий зв’язок між виявленими 

правопорушеннями й санкціями, застосовуваними до національних 

нафтогазових корпорацій.  

Більше того, виправданим виглядає припущення, що НАК «Нафтогаз 

України» користується певними державними преференціями, що спричиняє 

втрату керованості за управлінням фінансами корпорації.  

Все це є наслідком повільного процесу гармонізації вітчизняного 

законодавства до стандартів європейського права щодо здійснення 

державного фінансового контролю. 

 

 

2.2. Особливості контролю фінансово-господарської діяльності 

національних нафтогазових корпорацій України (на прикладі НАК  

«Нафтогаз України») 

 

Проаналізуємо сучасний стан державного фінансового контролю 

національних нафтогазових корпорацій крізь призму їх фінансово-

господарської діяльності та в розрізі основних інституцій системи 

державного фінансового контролю в Україні. 

Рахункова палата України здійснює державний (зовнішній) фінансовий 

контроль від імені Верховної Ради України за надходженням коштів до 

Державного бюджету України та їх використанням [19; 122, c. 345]. 

Рахунковою палатою України постійно контролюється питання 

державної підтримки енергетичного потенціалу, промисловості та 

виробничої інфраструктури. 

Рахункова палата України, згідно своїх статутних завдань та функцій, у 

своїй діяльності особливу увагу приділяє питанням використання бюджетних 
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коштів, спрямованих на державну підтримку енергетичного потенціалу 

країни та промисловості, зокрема [45]: 

- ефективності використання коштів державного бюджету, у тому числі 

підприємствами державної власності; 

- ефективності використання та розпорядження майном державних 

підприємств, у тому силі нафтогазового сектора;    

- стану фінансово-господарської діяльності державних підприємств 

тощо. 

Таблиця 2.3 

Динаміка виявлених бюджетних порушень та неефективного управління та 

використання коштів за напрямом «Державна підтримка промисловості, 

енергетичного потенціалу» 

Показник 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Частка порушень 

бюджетного 

законодавства  

8,20% 13,60% 10,60% 12,18% 41,41% 51,06% 7,80% 

Частка 

неефективного 

управління та 

використання 

бюджетних коштів 

29,30% 26,30% 9,50% 16,31% 4,40% 0,37% 60,71% 

Джерело: складено автором за інформацією звітів Рахункової палати за 

2011-2017 рр. 

 

Починаючи з 2011 року поступово змінювалися пріоритети державного 

фінансового контролю, а з ними й суперечності, що супроводжували 

розвиток вітчизняного нафтогазового комплексу. Наперед варто зауважити, 

що державний фінансовий контроль охоплював заходи, направлені на 

виявлення правопорушень у всьому енергетичному секторі України, 

спеціально не виокремлюючи нафтогазовий комплекс.  
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Що стосується діяльності національних нафтогазових корпорацій 

України, то тут особливу роль відігравала й залишається вагомою діяльність 

НАК «Нафтогаз України».  

Доволі часто також аналізувалося виконання різних державних 

програм щодо стимулювання альтернативної енергетики, проте спочатку 

спостерігалася підміна понять, оскільки часто навіть у державних 

програмних документах первинні джерела енергії відносилися до категорії 

альтернативних. 

За підсумками дослідження Рахунковою палатою питань, пов’язаних з 

використанням коштів державного бюджету на реалізацію енергетичного 

потенціалу України в 2011 році було виявлено наступні недоліки [41]: 

 відсутність ефективної системи державного регулювання природних 

монополій у сфері нафтогазового комплексу; 

 низька ефективність контрольних заходів Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері енергетики, що спричинило 

підвищення тарифів для споживачів в умовах відсутності законодавчо 

визначених підстав. 

Незважаючи на фінансування дефіциту за рахунок коштів від 

приватизації державного майна, внаслідок здійснення державних запозичень 

для капіталізації НАК «Нафтогаз України» та деяких банків і рефінансування 

державного боргу, а також надання державних гарантій державний і 

гарантований державою борг збільшився на 11%. На погашення та 

обслуговування державного боргу витрачено 32,7 млрд. грн. або третину 

річного фінансового плану. 

Тим часом, торфодобувна галузь в Україні остаточно деградувала та 

прийшла в занепад з причин нецільового та неефективного використання 

бюджетних коштів Міністерством вугільної промисловості України, що 

передбачалися на відповідні програми в 2008-2010 рр. Більше того, торф 

розглядався як альтернативний вид палива, що закріплювалося у відповідних 

державних програмах. Останнє підтверджує той факт, що енергетична 
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стратегія в 2011 році не носила стратегічний характер і не відповідала 

вимогам сучасного енергетичного середовища.  

Результати державного фінансового контролю національних 

нафтогазових корпорацій продемонстрували, що значні бюджетні кошти 

спрямовувалися на фінансування діяльності державних монополій, 

насамперед НАК Нафтогаз України», діяльність якої до 2016 року була 

хронічно збитковою. 

Більше того, на протязі 2009-2012 років Міненерговугілля не 

забезпечило законного, ефективного та результативного використання 

коштів державної підтримки вугледобувних підприємств на часткове 

покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції. 

Незважаючи на постійне збільшення обсягів державної підтримки, 

фінансового оздоровлення вугледобувної галузі не відбулося. Збитки 

державних вугледобувних підприємств і собівартість готової товарної 

вугільної продукції щороку зростали. Такий вектор державної політики 

скоріше свідчив про відсутність економічної доцільності підтримки 

вугледобувної галузі, скоріше на такий стан справ впливав соціальний 

фактор напередодні завершення політичного циклу в той період. 

Як результат, аудитом ефективності використання коштів державного 

бюджету, передбачених на технічне переоснащення підприємств з видобутку 

кам’яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу у 2011-2012 роках та І 

півріччі 2013 року встановлено, що завершення технічного переоснащення 

галузі до 2011 року, як це передбачалося Концепцією розвитку вугільної 

промисловості та Енергетичною стратегією України на період до 2030 року, 

фактично не відбулось. 

За підсумками 2012 року в результаті проведених Рахунковою палатою 

України контрольних заходів за напрямом «Державна підтримка 

промисловості, енергетичного потенціалу» виявлено загалом близько 650 

млн. грн. бюджетних коштів, які використано незаконно, і понад 2,1 млрд. 

грн., витрачених неефективно внаслідок прийняття відповідних 
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управлінських рішень [42]. У 2012 році державний фінансовий контроль 

засвідчив, що значних обсягів досягли суми розстрочених (відстрочених) 

податкових зобов’язань та боргу. За аналізований період надано розстрочок 

(відстрочок) на 20,8 млрд. грн., з яких 13,2 млрд. грн. за рішеннями Кабінету 

Міністрів України – для НАК «Нафтогаз України». 

У 2013 році вперше за результатами проведеного державного 

фінансового контролю (аудиту) ефективності використання коштів 

державного бюджету за напрямом «Державна підтримка промисловості, 

енергетичного потенціалу», основний акцент було зроблено на проблематиці 

здійснення заходів у сфері енергоефективності та енергозбереження [43].  

Чинне в той період законодавство на час проведення аудиту не 

забезпечувало цілісного регулювання питань здійснення заходів у сфері 

енергоефективності і енергозбереження. Норми Закону України «Про 

енергозбереження» щодо утворення Державного фонду енергозбереження не 

мали реального механізму застосування і не діяли. Державна цільова 

економічна програма енергоефективності і розвитку сфери виробництва 

енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів 

палива на 2010-2015 роки носила декларативний характер, не визначаючи 

конкретних механізмів залучення на її виконання коштів з позабюджетних 

джерел. 

У 2011-2012 роках Мінекономрозвитку та Держенергоефективності за 

рахунок коштів державного бюджету переважно виконували заходи, які лише 

опосередковано впливали на енергозбереження, що суттєво знижувало 

ефективність бюджетних вкладень. Як наслідок, у 2011 році було досягнуто 

зниження енергоємності валового внутрішнього продукту України тільки на 

1,56%, а у 2012 році – на 1,44% проти передбачених Державною програмою 

3,3% щороку. У 2013 році заходи у сфері енергоефективності та 

енергозбереження за рахунок коштів державного бюджету взагалі не 

фінансувалися, оскільки Мінекономрозвитку, як головний розпорядник 
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бюджетних коштів, не забезпечило належної співпраці з відповідальними 

органами державної виконавчої влади. 

Як джерело фінансування заходів у сфері енергоефективності не були 

задіяні кошти, отримані за Угодою з Європейським Союзом про 

фінансування програми «Підтримка виконання Енергетичної стратегії 

України в галузі енергоефективності та відновлювальних джерел енергії», 

хоча Кабінет Міністрів України ще у 2010 році прийняв відповідне рішення. 

Державний фінансовий контроль за діяльністю національних 

нафтогазових корпорацій у 2013 році не проводився, не дивлячись на 

зростаючі потреби забезпечення фінансування діяльності НАК «Нафтогаз 

України». 

За підсумками проведеного Рахунковою палатою України в 2014 році 

аудиту ефективності використання коштів державного бюджету за напрямом 

«Державна підтримка промисловості, енергетичного потенціалу» 

встановлено ряд системних порушень, а також використання бюджетних 

коштів з порушеннями чинного законодавства на загальну суму 639,7 млн. 

грн., неефективно – 2,3 млрд. грн. [44] 

У цей період йшов процес впровадження Енергетичної стратегії у 2011-

2013 роках за рахунок коштів Європейського Союзу, наданих на 

безповоротній і безоплатній основі в рамках угоди про фінансування 

програми «Підтримка впровадження енергетичної стратегії України». 

Енергетична стратегія передбачала розвиток усіх секторів паливно-

енергетичного комплексу: розвиток інфраструктури транспортування газу та 

нафти, реструктуризацію шахт, посилення ядерної безпеки, збільшення 

стратегічних запасів нафти тощо. Проте у 2011-2013 роках кошти 

спрямовувались державним підприємствам ДП НЕК «Укренерго» та ПАТ 

«Укргідроенерго» на виконання двох заходів: «Добудова першої черги 

Дністровської ГАЕС (три гідроагрегати)» та «Будівництво повітряної лінії 

750 кВ Запорізька АЕС – Каховська з підстанцією 750/330 кВ «Каховська». А 

це означає, що реалізація заходів йшла врозріз з Енергетичною стратегією до 
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2030 року й при формуванні бюджетної програми бюджетні кошти на 

розвиток секторів паливно-енергетичного комплексу, які передбачені 

Енергетичною стратегією до 2030 року не спрямовувались у 2014 році. 

У 2014 році за результатами аудиту ефективності використання коштів 

державного бюджету, виділених на компенсацію Національній акціонерній 

компанії «Нафтогаз України» різниці між цінами закупівлі імпортованого 

природного газу та його реалізації суб’єктам господарювання для 

виробництва теплової енергії, яка споживається населенням, засвідчили, що 

виділення НАК «Нафтогаз України» у 2012 році коштів з державного 

бюджету в обсязі 3,9 млрд. грн. на компенсацію різниці між цінами не 

вирішило проблеми підвищення ефективності діяльності НАК «Нафтогаз 

України» та збалансування її фінансового стану. З 2012 року окреслилася 

тенденція до погіршення фінансового стану компанії. На кінець 2012 року 

збитки НАК «Нафтогаз України» становили 9,3 млрд. грн. Чинними в той 

період законами було не визначено джерела формування ресурсу газу для 

суб’єктів господарювання для виробництва теплової енергії населенню, а 

також не передбачено надання зазначеної компенсації. Також у 2012 році 

планування видатків на компенсацію здійснювалося в умовах невизначеності 

законодавством джерел надходжень до державного бюджету на її проведення 

[44]. 

Затвердження бюджетних призначень у 2012 році на компенсацію НАК 

«Нафтогаз України» різниці у цінах закупівлі та реалізації природного газу 

на виробництво теплової енергії населенню здійснювалось в умовах 

недосконалого нормативно-правового забезпечення. Зокрема, регулювання 

відносин між НАК «Нафтогаз України» та підприємствами теплоенергетики 

тільки урядовими актами не узгоджувалось із Законом України «Про нафту і 

газ», оскільки обмежувало повноваження Уряду реалізацією державної 

політики в нафтогазовій галузі та здійсненням управління нею. 

Міненерговугілля та НАК «Нафтогаз України» не забезпечували 

ефективного і достовірного планування обсягу газу для потреб підприємств 
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теплоенергетики та контролю за його використанням. Контроль з боку 

Міненерговугілля за діяльністю НАК «Нафтогаз України» щодо 

обґрунтованого планування потреби в бюджетних коштах на компенсацію в 

охоплений аудитом період не здійснювався. Крім того, Міністерством не 

було проведено жодного контрольно-аналітичного заходу із зазначених 

питань. 

Міненерговугілля як уповноваженим урядом органом з управління 

корпоративними правами держави щодо НАК «Нафтогаз України» та НАК 

«Нафтогаз України» як оператором Єдиної газотранспортної системи 

України не було запроваджено ефективного розподілу ресурсів газу власного 

видобутку для зменшення різниці між цінами закупівлі газу та його реалізації 

підприємствам теплоенергетики на виробництво теплової енергії населенню. 

Кабінетом Міністрів України, Міненерговугілля (Мінпаливенерго) та 

НАК «Нафтогаз України» не забезпечено виконання рекомендацій 

Рахункової палати за результатами попереднього аудиту. Як наслідок, окремі 

з порушень набули сталого, системного характеру. Зокрема, до часу 

проведення аудиту ревізійна комісія компанії та її спостережна рада на своїх 

засіданнях не розглядала річні звіти щодо діяльності НАК «Нафтогаз 

України».  

Окремі рішення приймалися без належного узгодження з 

Міненерговугілля, до сфери управління якого входило НАК «Нафтогаз 

України». У 2012 році фінансова (казначейська) звітність про використання 

коштів державного бюджету до Міненерговугілля не подавалась. Фактично 

Міненерговугілля не застосовував наявні у нього важелі впливу до НАК 

«Нафтогаз України» при здійсненні управління корпоративними правами 

держави щодо компанії. 

Зазначене не сприяло удосконаленню стану справ щодо використання 

бюджетних коштів на компенсацію Компанії з державного бюджету різниці 

між цінами закупівлі імпортованого газу та його реалізації підприємствам 

теплоенергетики. 
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У 2015 році за напрямом «Державна підтримка енергетичного 

потенціалу, промисловості та виробничої інфраструктури» аудиторами 

виявлено фактів використання коштів державного бюджету з порушенням 

чинного законодавства на загальну суму 2,6 млрд. грн., неефективно 

використано 272,2 млн. грн. [45] 

При цьому, одним з найважливіших напрямків державного 

(зовнішнього) фінансового контролю, що здійснювався Рахунковою палатою 

України в 2015 році став аналіз стану адміністрування податкових пільг у 

сфері виробництва альтернативних видів палива та їх впливу на надходження 

до державного бюджету. Висновком проведеного аналізу стало виявлення 

того факту, що чинні механізми державної підтримки виробництва 

альтернативних видів палива шляхом пільгового оподаткування виробників 

були недостатньо ефективними, оскільки їх застосування не забезпечило 

головного – сталого зростання виробництва цієї продукції [45].  

Протягом 2013-2015 років виробниками альтернативних видів палива 

було застосовано податкових пільг на 3,8 млрд. грн., з яких майже 99% – це 

пільги з акцизного податку. Тоді як до бюджету сплачено 0,6 млрд. грн. у 

вигляді податків та зборів, а виробництво альтернативних видів палива 

скоротилось. Внаслідок недосконалостей вітчизняного законодавства, 

контролюючими органами не забезпечено належного обліку податкових 

пільг, отриманих суб’єктами господарювання [45].  

Стосовно найбільших ризиків для фінансової системи країни в 2015 

році, то Рахункова палата України серед таких визначила фактор 

необхідності погашення й обслуговування державного боргу та підтримки 

діяльності НАК «Нафтогаз України», а саме збільшення статутного капіталу 

корпорації за рахунок боргових операцій. 

За результатами проведених Рахунковою палатою України в 2016 та 

2017 роках контрольно-аналітичних та експертних заходів, не дивлячись на 

прийняття  Закону України «Про Рахункову палату» від 02.07.2015 № 576-
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VIII, обсяги виявлених у 2016-2017 рр. бюджетних порушень за напрямами в 

порівнянні з 2015 роком зросли. 

Найбільше порушень бюджетного законодавства, неефективного 

управління та використання державних коштів було виявлено за напрямом 

«Державна підтримка енергетичного потенціалу, промисловості та 

виробничої інфраструктури» на загальну суму більш ніж 3,8 млрд. грн. у 

2016 році та 4,4 млрд. грн. у 2017 році (для порівняння, 2,6 млрд. грн. у 2015 

році) [45, c. 30] (рис. 2.2).  
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Рис. 2.2. Динаміка виявлених у 2015-2017 рр. бюджетних порушень за 

напрямами (після прийняття Закону України «Про Рахункову палату» від 

02.07.2015 № 576-VIII), млн. грн. 

Джерело: складено автором [45; 46; 47]. 
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І така тенденція притаманна насамперед нафтогазовому сектору й 

зберігається протягом багатьох років, що спричинює значне розтрачання 

державних коштів, недоотримання бюджетних доходів та негативно впливає 

на дефіцит бюджету. 

Все це свідчить про необхідність подальшого вдосконалення системи 

державного фінансового контролю, гармонізація законодавства відповідно до 

європейських стандартів. 

За результатами Звіту Рахункової палати за 2016 рік, варто виділити 

особливості, що спричинили наявність значних правопорушення в 

енергетичному секторі [46]: 

1) Цілісна система нормативно-правового забезпечення питань 

енергоефективності та енергозбереження не створена, а заходи 

стимулювання енергозбереження, які запроваджувалися державою на 

нормативно-правовому рівні, були безсистемними і непослідовними. 

2) Державна цільова економічна програма енергоефективності і 

розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії 

та альтернативних видів палива на 2010-2016 роки, затверджена постановою 

Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 № 243, неповною мірою 

забезпечувала вирішення питань концентрації фінансових, матеріально-

технічних, інших ресурсів, виробничого та науково-технічного потенціалу 

для її виконання. Вона лише декларувала розподіл видатків між джерелами і 

не визначала конкретних механізмів залучення на її виконання коштів з 

позабюджетних джерел. 

3) Кошти, отримані за Угодою між Урядом України та ЄС про 

фінансування «Підтримки виконання Енергетичної стратегії України в галузі 

енергоефективності та відновлювальних джерел енергії» (498,1 млн грн, або 

46,6 млн євро), у 2011–2013 роках не використовувалися. 

4) Результати аудиту ефективності управління Міністерством 

енергетики та вугільної промисловості України об’єктами державної 

власності засвідчили, що із тридцяти трьох державних підприємств, установ, 
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організацій і об’єднань, що належать до сфери управління Міненерговугілля, 

та господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює 

управління корпоративними правами держави, на час проведення аудиту 

господарську діяльність здійснювали лише шістнадцять. Ще чотирнадцять 

перебували у стані банкрутства, санації чи припинення діяльності, з яких 

остаточно було ліквідовано тільки три. 

Однак, на нашу думку, відсутнім є причинно-наслідковий зв’язок між 

виявленням правопорушень державними нафтогазовими корпораціями й 

застосування санкцій щодо них, окрім як звільнення з займаних посад осіб, 

призначених центральними органами виконавчої влади. 

Також за результатами аудиту Рахунковою палатою України в 2016 

році ефективності стану планування і своєчасності надходження до бюджету 

частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх 

об’єднань і дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) 

господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність, 

показав, що в Україні протягом 2014-2016 років не було створено ефективної 

системи управління об’єктами державної власності та не забезпечено 

обґрунтованого планування, належної повноти і своєчасності надходжень до 

державного бюджету вказаних платежів [46]. 

Законодавство в цей період було недосконалим, що ускладнювало 

контроль у зазначеній сфері, створювало прецеденти для виникнення 

судових спорів і не сприяло своєчасному та в повному обсязі наповненню 

дохідної частини державного бюджету. Зокрема, залишилась 

неврегульованою правова неузгодженість Закону України «Про управління 

об’єктами державної власності» [100], на яку вказувала Рахункова палата за 

результатами перевірки у 2014 році. У результаті виникали судові справи 

щодо правомірності нарахування органами доходів і зборів пені 

господарським товариствам, які не прийняли рішення про нарахування 

дивідендів у встановлений зазначеним законом строк. Так, через оскарження 
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ПАТ «Укрнафта» рішення Центрального офісу ДФС до державного бюджету 

не надійшло 422,4 млн. грн. 

Відсутність єдиного систематизованого нормативно-правового акта 

щодо забезпечення контролюючими органами дієвого контролю за 

визначенням (розрахунком) і сплатою до державного бюджету неподаткових 

надходжень, погашення боргу в разі його виникнення, проведення перевірок і 

притягнення до відповідальності за відповідні правопорушення, 

розстрочення та відстрочення неподаткових платежів або неподаткового 

боргу, списання безнадійного боргу за цими платежами призводили до 

судових оскаржень суб’єктами господарювання рішень контролюючих 

органів і втрат державного бюджету. Як наслідок, протягом 2014-2015 років і 

І півріччя 2016 року борг з цього платежу збільшився в 4,3 рази. 

Реорганізація НАК «Нафтогаз України», перетворення її дочірніх 

компаній і підприємств в публічні акціонерні товариства призвело до 

недоотримання державою 264,1 млн. грн. дивідендів лише за 2012-2013 роки.  

Варто також відзначити висновки Рахункової палати, викладені у 

Рішенні від 19 грудня 2017 року № 26-7 «Про результати аналізу 

ефективності управління об’єктами державної власності органами 

державного управління» [114], а саме встановлено, що наявний стан 

управління об’єктами державної власності залишається таким, що не 

відповідає потребам економіки України та потребує удосконалення. 

Зазначене зумовлене розпорошеністю функцій управління цими об’єктами 

між уповноваженими державними органами, до сфери управління яких вони 

належать, а також відсутністю ефективного та скоординованого механізму 

реалізації повноважень Фондом державного майна і Міністерством 

економічного розвитку і торгівлі України, на яке чинним законодавством 

покладено завдання щодо формування та реалізації державної політики у цій 

сфері. 

Переважна більшість суб’єктів господарювання державного сектору 

економіки є збитковою та не забезпечує виконання затверджених їм 
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фінансових планів. Інформація про об’єкти державної власності, які 

перебувають у сфері управління уповноважених суб’єктів, неповна. 

Покладений на Мінекономрозвитку моніторинг ефективності управління 

об’єктами державної власності щодо оцінки показників фінансово-

господарської діяльності суб’єктів господарювання, стану виконання ними 

фінансових планів та їх платоспроможності, додержання законності щодо 

використання та збереження державного майна здійснюється формально. 

Дієві управлінські рішення за результатами моніторингу з метою поліпшення 

діяльності господарюючих суб’єктів не ухвалюються. 

У 2016 році порівняно з 2013 роком частка прибуткових підприємств, 

які перебували у сфері управління Мінекономрозвитку, скоротилася з 72,3% 

до 24,2% (81 і 34 підприємства відповідно) внаслідок передачі до сфери 

управління Мінекономрозвитку суб’єктів господарської діяльності, 

підвідомчих реорганізованому під час оптимізації Міністерству промислової 

політики, яке з моменту створення у грудні 2012 року так і не розпочало 

своєї діяльності. 

Належних заходів щодо поліпшення діяльності або ліквідації 

безнадійно збиткових підприємств з боку Мінекономрозвитку як 

уповноваженого державного органу впродовж 2013-2016 років не вживалося. 

Окреме, не менш важливе завдання, є контроль за надходженнями до 

державного бюджету від національних нафтогазових корпорацій. Так, 

протягом 2014-2015 років та І півріччя 2016 року до державного бюджету 

надійшло загалом майже 10 млрд. грн. рентної плати за користування 

надрами для видобування нафти [48]. Водночас частка таких надходжень у 

загальних надходженнях до державного бюджету рентної плати за 

користування надрами для видобування корисних копалин скоротилася з 

32,7% у 2014 році до 7,9% у І півріччі 2016 року. 

Зменшення обсягів надходжень рентної плати за користування надрами 

для видобування нафти в першу чергу обумовлено неефективною діяльністю 

органів державної влади щодо виконання покладених функцій з державного 
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регулювання використання надр і забезпечення виконання суб’єктами 

господарювання вимог податкового законодавства. 

До пріоритетних питань, що досліджувалися Рахунковою палатою у 

2017 році, та таких, що спричинили неефективне управління та використання 

бюджетних коштів, підтвердили наявність значних порушень правопорушень 

в енергетичному секторі було визначено проведення аудиту ефективності 

використання коштів державного бюджету, передбачених Міністерству 

енергетики та вугільної промисловості України на реструктуризацію 

вугільної промисловості. Протягом звітного року було розглянуто ряд питань 

управління державним майном. Зокрема, розглядалися питання ефективності 

управління об’єктами державної власності: 

 органами державного управління; 

 Міністерством енергетики та вугільної промисловості України в 

електроенергетичному комплексі; 

 Міністерством енергетики та вугільної промисловості України у сфері 

транзиту, експорту та імпорту енергоносіїв; 

 у сфері проектування підприємств, що мають фінансові наслідки для 

державного бюджету тощо. 

У 2017 році порівняно з 2013 роком кількість міністерств та інших 

уповноважених державних органів, які, за висновками Мінекономрозвитку, 

позитивно здійснюють управління підвідомчими об’єктами державної 

власності, скоротилася з 25 до 23. При цьому кількість економічно активних 

суб’єктів господарювання за цей період зменшилася на 16,1% (з 2109 до 1770 

підприємств), тоді як кількість суб’єктів господарювання, які не здійснювали 

господарської діяльності, збільшилася на 29,5% (з 1005 до 1301 

підприємства). Станом на початок 2017 року з економічно активних суб’єктів 

були збитковими 28% [47].  

При цьому Мінекономрозвитку, на яке Законом України «Про 

управління об’єктами державної власності» покладено проведення 

моніторингу ефективності здійснення такого управління, щороку відзначало 
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неналежне виконання суб’єктами управління – уповноваженими державними 

органами покладених завдань з управляння об’єктами державної власності, 

які перебувають у сфері їх відання. Управлінські рішення уповноважених 

органів щодо підвідомчих об’єктів здебільшого мали формальний характер, 

особливо щодо створення, реорганізації та ліквідації суб’єктів 

господарювання державної форми власності.  

Окремі з уповноважених органів, у т.ч. Міністерство енергетики та 

вугільної промисловості подавали Мінекономрозвитку неповні дані щодо 

результатів господарської діяльності підвідомчих підприємств або не 

подавали їх взагалі. У результаті діяльність 10,6% загальної кількості 

господарюючих суб’єктів, які обліковуються у сфері управління відповідних 

органів, під час моніторингу не оцінювалася.  

Деякі сучасні науковці [25, c. 192] стверджують, що зарубіжний досвід 

свідчить, що значних успіхів у своїй діяльності досягають суб’єкти 

господарювання державного сектора в тих країнах, які провели модернізацію 

контролю і запровадили принципово нову модель державного внутрішнього 

фінансового контролю, яка передбачає наявність у системі управління 

діяльністю суб’єктів господарювання розвинутої та якісної системи 

внутрішнього контролю, що базується на відповідальності керівника та 

управлінській підзвітності, та в якій важливу роль відіграє внутрішній аудит. 

Відповідно до Закону України «Про основні засади здійснення 

державного фінансового контролю в Україні» Державною аудиторською 

службою України (до 2015 року – Державна фінансова інспекція України) 

здійснюється державний внутрішній фінансовий контроль, який дозволяє 

простежити обсяги охоплених контролем фінансових та матеріальних 

ресурсів, а також ефективності їх використання національними 

нафтогазовими корпораціями України. 

Згідно з Концепцією розвитку державного внутрішнього фінансового 

контролю на період до 2017 року від 24.05.2005 р. № 158-р [109], державний 
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внутрішній фінансовий контроль поширюється на органи державного і 

комунального сектору, а саме: 

 міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, 

органи місцевого самоврядування, інші розпорядники бюджетних 

коштів; 

 державні і комунальні підприємства, установи та організації; 

 акціонерні, холдингові компанії, інші суб’єкти господарювання, у 

статутному капіталі яких частка державної або комунальної власності 

перевищує 50% чи становить величину, яка забезпечує державі або 

органам місцевого самоврядування право вирішального впливу на 

господарську діяльність цих суб’єктів; 

 державні цільові фонди; 

 інші підприємства, установи та організації, які отримують бюджетні 

кошти, кредити, залучені державою або під державні гарантії, чи 

міжнародну технічну допомогу, використовують кошти, що 

залишаються у їх розпорядженні у разі надання їм податкових пільг, 

державне чи комунальне майно лише під час провадження ними 

діяльності з використання державних фінансів. 

Загалом, протягом 2013-2015 років органами Держаудитслужби 

щороку охоплювалось контролем в середньому 826,5 млрд. грн. фінансових 

та матеріальних ресурсів, у 2016 році перевірено використання майже 465,4 

млрд. грн. У розрахунку на один перевірений об’єкт відповідний показник 

зріс в 1,7 разів – з 112,4 млн. грн. у 2013 році до 193,3 млн. грн. у 2016 році 

(рис. 2.3).  

При цьому, згідно Звіту про результати роботи Державної аудиторської 

служби України за підсумками 2016 року покращено результативність 

контролю: питома вага об’єктів, на яких виявлено фінансові порушення, 

зросла з 88% до майже 90%, а сума виявлених втрат ресурсів у середньому на 



 

113 
 

один перевірений об’єкт контролю – з 1,26 млн. грн. до понад 1,3 млн. грн. 

[49] 

 

Рис. 2.3. Динаміка обсягів охоплених Державною аудиторською 

службою України фінансових і матеріальних ресурсів за 2011-2016 рр. 

Джерело: складено автором [49]. 

 

При цьому варто також відзначити, що внаслідок реформи Державної 

аудиторської служби [104], починаючи з 2015 року значно вдалося скоротити 

обсяги фінансових правопорушень (рис. 2.4).   

На нашу думку, в контексті аналізу ефективності державного 

внутрішнього фінансового контролю національних нафтогазових корпорацій 

варто зупинитися на результатах аудиту найбільшого підприємства 

нафтогазового сектора, власником якого є держава.  

Так, за підсумками 2016 року проведено державний фінансовий аудит 

окремих господарських операцій НАК «Нафтогаз України». Проаналізовані 

вище результати аналізу Рахункової палати України продемонстрували, що 
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саме діяльність даної національної нафтогазової корпорації істотно впливає 

на фінансову систему України.  

 

Рис. 2.4. Динаміка фінансових порушень, що призвели до втрат 

ресурсів, виявлених Державною аудиторською службою України за 2011-

2016 рр.  

Джерело: складено автором [49]. 

 

За підсумками 2016 року НАК «Нафтогаз України» за результатами 

фінансово-господарської діяльності отримала прибуток на суму 26,5 млрд. 

грн. Для порівняння, за підсумками 2015 року компанія продемонструвала 

збитковий результат в сумі 27,7 млрд. грн. [9] 

У висновках Аудиторського звіту НАК «Нафтогаз України», 

проведеного Державною аудиторською службою України [9], доходи 

компанії в 2016 році зросли на 45,5%, порівняно з 2015 роком. Насамперед 

зростання забезпечено доходами від реалізації продукції, що обумовлено 

зростанням рівня цін на постачання природного газу та збільшення обсягів 

транзиту природного газу. 
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За аналогічний період витрати НАК «Нафтогаз України» зросли лише 

на 0,15%, порівняно з 2015 роком, що стало визначальним чинником 

забезпечення прибутковості компанії за підсумками звітного року. 

За результатами Аудиторського звіту НАК «Нафтогаз України» 

(державного фінансового аудиту), Державною аудиторською службою 

України виявлено та усунуто наступні порушення та недоліки [9]: 

1) Державними аудиторами виявлено та попереджено здійснення 

НАК «Нафтогаз України» зайвих витрат фінансових ресурсів. 

2) Порушення законодавства у сфері публічних закупівель. 

3) Виявлені порушення при веденні бухгалтерського обліку. 

4) Порушення вимог законодавства при укладанні господарських 

договорів. 

Виявлено Державною аудиторською службою України, проте не 

усунуто НАК «Нафтогаз України» наступні порушення та недоліки у 2016 

році
 
[9]: 

1) Компанія допускала здійснення зайвих витрат на придбання послуг 

за завищеною вартістю. Загальна сума вартості таких робіт склала 1,9 млн. 

грн. 

2) Наявність неефективних витрат, зокрема на придбання активів 

нематеріального характеру. 

3)  Неефективні управлінські рішення щодо використання коштів, які 

спрямовано на поповнення статутного капіталу дочірніх підприємств.  

4) Порушення законодавства у сфері публічних закупівель та 

невідповідність деяких пропозицій учасників торгів умовам тендерної 

документації. 

5) Порушення при веденні бухгалтерського обліку та складенні 

фінансової звітності, зокрема щодо обліку наданих компанії послуг. 

6) Порушення порядку проведення державного фінансового аудиту 

окремих господарських операцій. 
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Більша частина ризиків, виявлених під час проведення державного 

фінансового аудиту окремих господарських операцій у НАК «Нафтогаз 

України», зумовлена прийняттям неефективних управлінських рішень щодо 

використання державних коштів та майна, що спричинило недоотримання 

суб’єктом господарювання державного сектору економіки фінансових 

ресурсів, непродуктивного та незаконного їх витрачання. 

Основні недоліки у діяльності НАК «Нафтогаз України», виявлені 

Державною аудиторською службою України за результатами проведення 

державного фінансового аудиту за 2016 рік [9]: 

1) Порушення вимог Господарського кодексу України, зумовлене 

затвердженням фінансового плану, як основного фінансового документа 

наприкінці звітного періоду. Як результат, компанія інвестувала у створення 

основних засобів та нематеріальних активів лише 12% від планових 

показників, що не сприяло розвитку підприємства. 

2) Компанія приймала неефективні управлінські рішення щодо 

використання коштів та майна, що могло призвести (або призводило) до їх 

незаконного (зайвого) використання. 

3) Наявні випадки порушення вимог законодавства при реалізації 

природного газу. 

4) Встановлено випадки прийняття неефективних управлінських 

рішень щодо використання коштів, які спрямовувалися на поповнення 

статутних внесків дочірніх підприємств. 

5) Компанія порушувала порядок проведення інвентаризацій, що 

призводило до завищення в обліку активів та викривлення інформації у 

фінансовій звітності. 

Загалом, підсумовуючи діяльність Рахункової палати України та 

Державної аудиторської служби України можна говорити про суттєве 

дублювання функцій, що виконуються суб’єктами здійснення державного 

фінансового контролю в Україні, а це фактично спричиняє проведення 

контрольних заходів щодо одного й того ж об’єкта. Видається необхідним 
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законодавче розмежування повноважень державних контролюючих органів 

щодо проведення контрольних заходів у фінансовій сфері (перш за все, 

Рахункової палати України та Державної аудиторської служби України).  

Одночасно з тим, чітко спостерігається відсутність методів, механізмів 

та інструментів здійснення санкцій щодо виявлених правопорушень.  

Особливістю проаналізованого періоду 2011-2017 років є те, що заходи 

державного фінансового контролю національних нафтогазових корпорацій не 

охоплювали весь спектр такої категорії суб’єктів господарювання, зводячись 

до поверхневого аналізу використання бюджетних коштів з метою 

здійснення фінансово-господарської діяльності НАК «Нафтогаз України» як 

найбільшої національної нафтогазової корпорації. І якщо такий підхід з-боку 

Рахункової палати України здебільшого є виправданим, то контрольні заходи 

Державної аудиторської служби дублюють висновки фінансового звітності 

НАК «Нафтогаз України» (а це є внутрішній аудит самого суб’єкта 

господарювання), хоча мали б носити більш ґрунтовний аналіз та широкий 

інструментарій щодо діяльності не тільки НАК «Нафтогаз України» як 

материнської компанії, а й окремо її дочірніх підприємств. Насамперед, це 

стосується двох найбільших підприємств – видобувної компанії ПАТ 

«Укрнафта» та газотранспортної компанії ПАТ «Укртрансгаз». 

Це можна пояснити тим, що жодного нормативно-правового акту 

стосовно організації, обов’язковості впровадження і тим більше – 

методичного забезпечення таких сучасних підсистем управління для 

ефективного управління державними фінансовими ресурсами, як внутрішній 

контроль та внутрішній аудит, а отже й забезпечення фінансової безпеки 

таких суб’єктів господарювання, не прийнято [24, c. 50]. При цьому, саме 

суб'єкти господарювання, що здійснюють діяльність комерційного характеру, 

є дуже важливими для держави в частині контролю за державними 

фінансовими ресурсами. Сучасні дослідники стверджують, що саме вони 

сьогодні є наріжним каменем правил гри в Україні, оскільки держава є 

найбільшим власником активів в українській економіці. Отже, досліджувана 
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друга група суб'єктів господарювання потребує негайного впровадження 

сучасних та ефективних систем внутрішнього контролю та внутрішнього 

аудиту [24, c. 51]. 

Окрім цього, в умовах найбільшої дестабілізації фінансової системи 

України, що прийшлося на 2013-2014 роки, суб’єктами державного 

фінансового контролю не було враховано загальних тенденцій збільшення 

фінансових правопорушень та не вжито своєчасних заходів для їх 

запобігання. Якраз у даний період було виявлено найбільші обсяги 

фінансових правопорушень, зросла кількість виявлених незаконних і 

нецільових втрат, недостач грошових коштів і матеріальних цінностей тощо. 

Отже, аналізуючи державний фінансовий контроль фінансово-

господарської діяльності національних нафтогазових корпорацій, можна 

узагальнити наступні недоліки, що притаманні державному фінансовому 

контролю національних нафтогазових корпорацій України (табл. 2.4).  

Таблиця 2.4 

Недоліки, виявлені в процесі проведення  

державного фінансового контролю національних  

нафтогазових корпорацій України за період 2011-2017 років 

Виявлені недоліки в процесі 

проведення заходів ДФК 

Рахункова 

палата 

України 

Державна 

аудиторська 

служба 

України 

НАК «Нафтогаз 

України» (згідно 

Аудиторського 

звіту 

Держаудитслужби) 

1) Недосконалість законодавчої 

бази, регулятивного середовища 
+ + + 

2) Недосконалість системи ДФК + + + 

3) Недосконалість методів та форм 

контролю 
+ + + 

4) Закритий для громадськості  + - - 

5) Не завжди охоплює всі об’єкти 

контролю 
+ + + 

6) Низький рівень якості 

внутрішнього контролю та 

внутрішнього аудиту 

- + + 

7) Недосконалість системи + + + 
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відповідальності розпорядників 

бюджетних коштів 

8) Неналежний рівень взаємодії з 

правоохоронними та судовими 

органами 

+ + - 

9) Відсутність ефективної системи 

державного регулювання природних 

монополій у сфері нафтогазового 

комплексу 

+ + - 

10) Роль та місце Національної 

комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері енергетики 

+ + + 

11) Нецільове та неефективне 

використання державних ресурсів 
+ + + 

Джерело: розроблено автором. 

Характеризуючи роль державних підприємств нафтогазового сектора 

України, слід відзначити, в першу чергу, НАК «Нафтогаз України», що є не 

лише провідним підприємством нафтогазового сектора України, але й 

стратегічним підприємством для національної економіки країни.   

НАК «Нафтогаз України» та національні нафтогазові корпорації, що 

входять до його складу як суб’єкти нафтогазового сектора України, 

визначають ефективність функціонування даного сектора і в значній мірі – 

економічну стабільність та розвиток економіки країни через особливу роль 

компаній нафтогазового сектора в національній економіці та вплив аспекту 

безпеки і політичного аспекту.  

З огляду на роль та місце НАК «Нафтогаз України» в структурі 

нафтогазовому секторі та національній економіці в цілому, на основі 

опублікованої НАК «Нафтогаз України» перевіреної аудиторами фінансової 

звітності компанії як окремої юридичної особи за 2016 рік [115], 

проаналізуємо чинники, що сприяли ефективності фінансово-господарської 

діяльності компанії. 

За результатами 2016 року НАК «Нафтогаз України» отримав чистий 

прибуток в розмірі 22,5 млрд. грн. (для порівняння, за 2015 рік чистий збиток 

склав 35,1 млрд. грн.) (рис. 2.5). 
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Рис. 2.5. Динаміка фінансових показників діяльності НАК «Нафтогаз 

України» за період 2012-2016 рр., млрд. грн.  

Джерело: складено автором [46]. 

 

У 2016 році НАК «Нафтогаз України» продемонструвала чистий 

прибуток на рівні 22,5 млрд. грн., незважаючи на те, що реалізація 

природного газу населенню (для приготування їжі та опалення, в тому числі 

через теплопостачальні підприємства) як і в попередні роки була збитковою 

(за підсумками 2016 року збиток склав -3,5 млрд. грн.). 

В цілому, позитивний фінансовий результат у 2016 році мав місце у 

тому числі тому, що державний фінансовий контроль НАК «Нафтогаз 

України» за останні роки продемонстрував свою ефективність.  

Варто виділити напрями такого контролю, що, на нашу думку, сприяло 

позитивному впливу й на фінансово-господарську діяльність групи компаній 

в структурі НАК «Нафтогаз України». 

Найперше, варто відмітити результати роботи наглядової ради, яка 

була створена лише на початку 2016 року. Більше того, у 2016 році наглядова 
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рада започаткувала практику постійної взаємодії з Кабінетом міністрів 

України, яка полягає в проведенні спільних робочих зустрічей. Також 

наглядова рада на постійній основі проводила зустрічі з представниками 

міжнародних фінансових організацій, які є кредиторами компанії, та активно 

співпрацювала з зовнішніми консультантами, яких компанія залучила до 

проектів з розроблення стратегії НАК «Нафтогаз України» та запровадження 

системи внутрішнього контролю [46].  

Одночасно рішенням наглядової ради був створений Комітет з питань 

аудиту, як постійно діючий консультаційно-дорадчий орган наглядової ради. 

Метою комітету є сприяння наглядовій раді у здійсненні нагляду за 

повнотою і достовірністю фінансової звітності, надійністю та ефективністю 

системи внутрішнього контролю, незалежністю зовнішнього та внутрішнього 

аудиту, забезпеченням дотримання законодавства тощо. Як результат, того ж 

року розпочався проект із запровадження системи внутрішнього контролю, 

до якого залучено компанію Ernst&Young, яка має провести комплексний 

огляд елементів, що входять до функціональних обов’язків комітету з питань 

аудиту, зокрема внутрішнього аудиту, управління ризиками підприємства, 

фінансового контролю та управління інвестиціями [46]. 

На нашу думку, одним із ключових рішень стало формування системи 

ризик-менеджменту, що в сучасних умовах є ключовим елементом 

фінансового контролю корпорацій. 

Що стосується державного зовнішнього фінансового контролю, то 

Рахункова палата за підсумками 2016 року окремо не виділила НАК 

«Нафтогаз України» в структурі енергетичного сектора України. На нашу 

думку, в майбутньому це є ключовим завданням, адже значною мірою 

динаміка фінансово-господарської діяльності впливає на фінансову політику 

України. 

З огляду на це, вважаємо за необхідне проаналізувати також ймовірні 

ризики, що традиційно можуть спричиняти низькі фінансові результати 

[136]: 
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1) Ризики податкового регулювання. Для податкового середовища в 

Україні властиві складність податкового адміністрування, суперечливе 

тлумачення податковими органами податкового законодавства та 

нормативних актів, що, окрім іншого, може збільшити фінансовий тиск на 

платників податків. У ході звичайної господарської діяльності НАК 

«Нафтогаз України» здійснює операції, тлумачення яких може бути різними 

у групи та податкових органів. Непослідовність у застосуванні, тлумаченні і 

впровадженні податкового законодавства може призвести до судових 

розглядів, які, у кінцевому результаті, можуть стати причиною нарахування 

додаткових податків, штрафів і пені, суми яких можуть бути суттєвими. 

2) Валютні ризики. НАК «Нафтогаз України» здійснює свою 

операційну діяльність на території України і її залежність від валютного 

ризику визначається, головним чином, необхідністю придбання природного 

газу у іноземних постачальників, що в основному деномінується у євро та 

доларах США. Група також отримує позики в іноземних валютах. Група не 

здійснює хеджування своїх валютних позицій. 

Ціна майже для всіх категорій споживачів, які споживають 

імпортований природний газ (крім підприємств ТКЕ, які реалізують теплову 

енергію для населення), щомісячно переглядається регулятором з 

урахуванням зміни закупівельної ціни імпортованого природного газу та 

коливання валютного курсу. 

З введенням в дію Закону України «Про ринок природного газу» 

відбувся перехід до квітня 2017 року до ринкових цін для всіх категорій 

споживачів, які будуть враховувати коливання валютного курсу. 

3) Ризики ліквідності. Діяльність НАК «Нафтогаз України» носить 

сезонний характер: обсяг реалізації природного газу та послуг з його 

транспортування протягом опалювального сезону складає близько 70% від 

річного, відповідно і грошові надходження за реалізовані товари та послуги 

суттєво зростають саме під час опалювального сезону.  
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З іншого боку, протягом літнього періоду, коли зменшуються грошові 

потоки, у НАК «Нафтогаз України» виникає необхідність в додаткових 

фінансових ресурсах для фінансування закачування природного газу до ПСГ. 

Крім того, незадовільна платіжна дисципліна з боку споживачів природного 

газу, а також перехід на попередню оплату за імпортований природний газ в 

2014 році, призвели до зменшення грошових потоків від операційної 

діяльності компанії. 

Це спричинює те, що НАК «Нафтогаз України» змушена здійснювати 

інвестиції в оборотний капітал за рахунок державної підтримки (ОВДП, 

передані до статутного капіталу) та залучених кредитних ресурсів, а це 

додатковий тягар на державний бюджет і платників податків. 

Протягом 2015 року Верховна Рада України ухвалила ряд змін до 

існуючого законодавства з метою зміцнення ліквідності НАК «Нафтогаз 

України», що включають, але не обмежуються наступним [136]: 

 право компанії не укладати договори на постачання природного газу зі 

споживачами, щодо яких порушено справу про банкрутство і які не 

можуть надати забезпечення виконання своїх зобов’язань; 

 зобов’язання компанії припинити газопостачання у разі порушення 

строків розрахунків за спожитий природний газ; 

 скасування мораторію на застосування примусової реалізації майна 

підприємств, у статутних фондах яких частка держави складає 

щонайменше 25%, для погашення боргів за природний газ, спожитий у 

минулих періодах; 

 продаж дебіторської заборгованості через аукціони. 

Ці зміни в законодавстві очікувано привели до зменшення існуючої 

дебіторської заборгованості споживачів газу та недопущення її зростання в 

майбутньому. 

НАК «Нафтогаз України» вживає заходів для поступового переходу на 

оплату імпортованого газу по факту поставки, а також для залучення 

кредитних ресурсів для фінансування закачування природного газу до ПСГ 
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на іноземних фінансових ринках за порівняно нижчими відсотковими 

ставками, ніж на українському ринку. 

4) Ризики, пов’язані з безпекою та збереженням активів. Діяльність 

НАК «Нафтогаз України»  пов'язана з операційними ризиками 

технологічного, технічного та природно-кліматичного характеру, діями 

персоналу і третіх осіб, що можуть призвести до негативних наслідків, в тому 

числі в результаті помилок персоналу, розкрадань, терористичних актів, 

диверсій тощо. 

На нашу думку, державна власність спричинює ригідність у прийняття 

управлінських рішень, насамперед це стосується наступних аспектів: 

 впровадження в газотранспортну систему України сучасних методів 

діагностики, проведення реконструкції та модернізації основних 

фондів; 

 вивчення існуючих передових світових технічних систем охорони 

об'єктів, у тому числі з використанням безпілотних літальних апаратів, 

а також можливостей Державного космічного агентства України з 

питань дистанційного зондування землі; 

 постійна взаємодія з МВС України та його структурними 

підрозділами, у тому числі в областях, Міністерством енергетики та 

вугільної промисловості України, СБУ з питань забезпечення безпеки 

об'єктів групи. 

Таким чином, на формування позитивного фінансового результату 

НАК «Нафтогаз України» за підсумками 2016 року сприяло в тому числі 

вдосконалення системи державного фінансового контролю на підприємствах. 

Насамперед, це побудова ефективної системи внутрішнього фінансового 

контролю та утворення Комітету з питань аудиту, як постійно діючого 

консультаційно-дорадчого органу створеної наглядової ради.  

Варто відзначити, що будь-які збитки, що виникають в процесі 

діяльності НАК «Нафтогаз України» негативно впливають як на видаткову 
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частину державного бюджету, так і на розмір дефіциту, що в цілому визначає 

ефективність фінансової політики України.  

Це стосується всіх компаній, що знаходяться у власності держави, що 

спричинює необхідність перегляду підходів до державного фінансового 

контролю як механізму забезпечення ефективності державних корпорацій 

нафтогазового сектора, а також важливої складової фінансової політики 

України.    

 

 

2.3. Державний фінансовий контроль нафтогазових корпорацій як 

складова фінансової політики 

 

У даному дослідженні на основі аналізу причинно-наслідкового зв’язку 

між ефективністю заходів державного фінансового контролю національних 

нафтогазових корпорацій та результатами фінансово-господарської 

діяльності стратегічно важливих підприємств галузі можна висунути 

припущення, що загалом підвищення ефективності державного фінансового 

контролю справляє позитивний вплив на фінансову політику України.  

Зокрема, побудова системи державного фінансового контролю на 

підприємствах НАК «Нафтогаз України» сприяло забезпеченню позитивного 

результату його фінансової діяльності за підсумками 2016 року. Одночасно з 

тим, вдалося значно скоротити розмір дефіциту державного бюджету за 

рахунок скорочення видатків на підтримку діяльності НАК «Нафтогаз 

України» в останні роки. 

Оскільки НАК «Нафтогаз України» є ключовим підприємством 

нафтогазового сектора України, на нашу думку, тому оцінювання 

ефективності самого нафтогазового сектора й впливу його особливостей 

розвитку на  фінансову політику України насамперед варто здійснювати крізь 

призму ефективності діяльності НАК «Нафтогаз України». 
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Найперше, що варто проаналізувати – це чинники, що можуть 

негативно впливати на ефективність фінансової політики України, динаміку 

бюджетних видатків, частина з яких може спрямовуватися на підтримку 

діяльності НАК «Нафтогаз України» з метою покращення результатів її 

фінансово-господарської діяльності.  

Це дозволить визначити місце державного фінансового контролю як 

складової фінансової політики України. 

Іншими словами, забезпечивши ефективність заходів державного 

фінансового контролю на підприємствах НАК «Нафтогаз України», держава, 

в особі уряду, отримає змогу перерозподілити бюджетні видатки на розвиток 

інших секторів економіки або на заходи соціального характеру. Відразу варто 

зазначити, що за рахунок бюджетних видатків щорічно компенсується 

зростання квазі-фіскальних дефіцитів, а додаткове навантаження на 

державний бюджет посилило зростання державного боргу [139]. 

Тому, виявивши наявність позитивного зв’язку між ключовими 

показниками фінансово-господарської діяльності НАК «Нафтогаз України» 

та ефективністю фінансової політики України, у тому числі можна визначити 

роль державного фінансового контролю національних нафтогазових 

корпорацій як ключової з точки зору формування передумов для розвитку 

діяльності національних нафтогазових корпорацій й мінімізації їх 

негативного впливу на показники бюджетної, боргової, соціальної політики 

України. 

Починаючи з 2008 по 2015 рік включно уряд здійснював емісію 

облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) з метою рекапіталізації 

НАК «Нафтогаз України». У 2014 р. надходження внутрішніх запозичень 

дорівнювали сягнули рекордних значень – 227,6 млрд. грн., з яких 96,6 

млрд. грн. ОВДП для рекапіталізації НАК «Нафтогаз України» [139].  

Реформа енергетичного сектору із поступовим наближенням 

дотаційних тарифів на природній газ до економічно обґрунтованого рівня 
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дозволила скоротити в 2015 р. фінансову допомогу НАК «Нафтогаз України» 

до 29,7 млрд. грн.   

Якщо проаналізувати глибше, то з 29,7 млрд. грн, передбачених 

Законом України «Про державний бюджет України на 2015 рік» на покриття 

дефіциту НАК «Нафтогаз України», Міністерство фінансів України 

використало всю зазначену суму, шляхом випуску облігацій внутрішньої 

державної позики (ОВДП) для збільшення статутного капіталу НАК 

«Нафтогаз України» на 29,7 млрд. грн. із середньозваженою ставкою 14,5% 

річних.  

Крім того, «непрямими методами» уряд, а точніше, регулятор 

енергоринку – НКРЕКП також активно впливає на діяльність НАК «Нафтогаз 

України» компанію через тарифи на газ і електроенергію [148].  

Відзначимо, що Закон України «Про державний бюджет України на 

2015 рік» (як і бюджетне законодавство на 2016 рік) не передбачав прямого 

фінансування НАК «Нафтогаз України» з бюджету, тобто у видатковій 

частині головного кошторису країни немає рядка, що прямо передбачає 

видатки на фінансування конкретного державного нафтогазового 

підприємства.  

Іншими словами, уряд фінансує лише дефіцит НАК «Нафтогаз 

України», випускаючи боргові папери (облігації внутрішньої державної 

позики, ОВДП). Тобто дефіцит НАК «Нафтогаз України», як і бюджетний 

дефіцит, фінансується за рахунок приросту державного боргу.  

Формально це відбувається так: держава випускає ОВДП, які 

використовуються для поповнення статутного капіталу НАК «Нафтогаз 

України». Потім, одержавши облігації у свій статутний фонд, НАК 

«Нафтогаз України» продає їх інвесторам  і в такий спосіб одержує ліквідні 

ресурси для фінансування поточних потреб.  

Згідно загальноприйнятих ринкових механізмів функціонування 

світових фінансових ринків, НАК «Нафтогаз України» мав продавати ОВДП, 

на конкурентному ринку, тобто покупцем може бути будь-яка юридична 
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особа. Проте в умовах падіння реального попиту на вітчизняному фондовому 

ринку, що спровоковано відтоком інвестиційних ресурсів в умовах політико-

економічних дисбалансів, ситуація складається таким чином, що чи не 

єдиним покупцем являється Національний банк України.  

При цьому, варто зауважити, що програма розширеного фінансування 

EFF України з Міжнародним валютним фондом обмежує обсяг купівлі 

Нацбанком ОВДП для рекапіталізації НАК «Нафтогаз України». 

Отже, попередньо можна зробити припущення щодо наявності 

безумовного негативного впливу діяльності НАК «Нафтогаз України» на 

обсяги кредитування з державного бюджету та в цілому показник дефіциту 

Державного бюджету України. А саме, ефективність фінансово-

господарської діяльності НАК «Нафтогаз України», що виражається в 

наявності прибутку (природу якого продемонстровано в підрозділі 2.2 даного 

дисертаційного дослідження), може негативно впливати на ефективність 

бюджетної політики України.  

На нашу думку, доцільно економетрично перевірити таку залежність, 

побудувавши багатофакторну економіко-математичну модель, 

використовуючи програмний пакет EViews 7.0 для статистичних, 

економічних, фінансових та інших досліджень. Для цього було використано 

офіційні квартальні статистичні дані за період з 01.01.2013 року по 

01.01.2016 року (дод. Д), що демонструють динаміку розвитку нафтогазового 

сектора України. 

Зокрема, на нашу думку, факторний аналіз доцільно проводити двома 

шляхами: 

1) Визначити окремо вплив чистого фінансового результату та обсягів 

довгострокових зобов’язань НАК «Нафтогаз України» на дефіцит 

державного бюджету України. Побудувати багатофакторну економіко-

математичну модель з  використанням інших макроекономічних показників, 

що демонструють динаміку розвитку нафтогазового сектора та в сукупності з 
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діяльністю НАК «Нафтогаз України» здійснюють вплив на зростання 

дефіциту державного бюджету. 

2) Визначити окремо вплив чистого фінансового результату та обсягів 

довгострокових зобов’язань НАК «Нафтогаз України» на динаміку обсягів 

кредитування з державного бюджету України. Побудувати багатофакторну 

економіко-математичну модель з  використанням інших макроекономічних 

показників, що демонструють динаміку розвитку нафтогазового сектора та в 

сукупності з діяльністю НАК «Нафтогаз України» призводять до зростання 

обсягів надання кредитів з державного бюджету. 

На нашу думку, результати економіко-математичного моделювання 

дозволять виявити ступінь залежності ефективності бюджетної політики 

України від розвитку вітчизняного нафтогазового сектора, а також 

виокремити напрями вдосконалення державного фінансового контролю на 

підприємствах нафтогазового сектора України, зокрема НАК «Нафтогаз 

України». 

1) Дослідження впливу чистого фінансового результату або обсягів 

довгострокових зобов’язань НАК «Нафтогаз України» на дефіцит 

державного бюджету України.  

Побудуємо спочатку дві однофакторні моделі. 

Дослідження впливу чистого фінансового результату НАК «Нафтогаз 

України» на дефіцит державного бюджету України (табл. 2.5). 

Коефіцієнт детермінації R-squared=0,21, що свідчить про дуже слабкий 

лінійний зв’язок. Значення Prob(F-Statistic)=0,13, що свідчить про 

неадекватність моделі. 

Дослідження впливу обсягів довгострокових зобов’язань НАК 

«Нафтогаз України» на дефіцит державного бюджету України (табл. 2.6).  

 

Таблиця 2.5 

Моделювання впливу чистого фінансового результату НАК «Нафтогаз 

України» на дефіцит державного бюджету України 
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Dependent Variable: BUDGETDEFICIT  

Method: Least Squares   

Date: 07/28/16   Time: 12:37   

Sample: 2013Q1 2015Q4   

Included observations: 12   

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
FINRESULT 0.318183 0.193158 1.647272 0.1305 

C -7268.710 7052.276 -1.030690 0.3270 

          
R-squared 0.213435     Mean dependent var -15660.58 

Adjusted R-squared 0.134778     S.D. dependent var 18161.34 

S.E. of regression 16893.18     Akaike info criterion 22.45822 

Sum squared resid 2.85E+09     Schwarz criterion 22.53904 

Log likelihood -132.7493     Hannan-Quinn criter. 22.42830 

F-statistic 2.713507     Durbin-Watson stat 2.029676 

Prob(F-statistic) 0.130522    

          
Джерело: розроблено автором. 

Таблиця 2.6 

Моделювання впливу обсягів довгострокових зобов’язань НАК «Нафтогаз 

України» на дефіцит державного бюджету України 

Dependent Variable: BUDGETDEFICIT  

Method: Least Squares   

Date: 07/28/16   Time: 12:40   

Sample: 2013Q1 2015Q4   

Included observations: 12   

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
LONGTERMLIAB 1.143055 0.827161 1.381901 0.1971 

C -53514.47 27852.15 -1.921377 0.0836 

          
R-squared 0.160345     Mean dependent var -15660.58 

Adjusted R-squared 0.076379     S.D. dependent var 18161.34 

S.E. of regression 17453.99     Akaike info criterion 22.52354 

Sum squared resid 3.05E+09     Schwarz criterion 22.60435 

Log likelihood -133.1412     Hannan-Quinn criter. 22.49361 

F-statistic 1.909651     Durbin-Watson stat 2.045578 

Prob(F-statistic) 0.197090    

          
Джерело: розроблено автором. 

Коефіцієнт детермінації R-squared=0,16, що свідчить про дуже слабкий 

лінійний зв’язок. Значення Prob(F-Statistic)=0,197, що свідчить про 

неадекватність моделі 
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Побудуємо тепер багатофакторну економіко-математичну модель 

залежності дефіциту державного бюджету від чистого фінансового 

результату НАК «Нафтогаз України» та деяких показників динаміки 

розвитку нафтогазового сектора України.  

Таблиця 2.7 

Моделювання впливу на дефіцит державного бюджету обсягів чистого 

фінансового результату НАК «Нафтогаз України», офіційного курсу НБУ, 

середньої митної вартості імпортного природного газу для України, індексу 

виробництва коксу, облікової ставки НБУ, вартості електроенергії для 

промислових підприємств, роздрібного товарооборот світлих нафтопродуктів 

і газу на дефіцит державного бюджету України 

 

Dependent Variable: BUDGETDEFICIT  

Method: Least Squares   

Date: 07/28/16   Time: 12:55   

Sample: 2013Q1 2015Q4   

Included observations: 12   

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
EXCHANGERATE -41275.04 8492.290 -4.860296 0.0083 

GASCOST -1957.088 407.9141 -4.797795 0.0087 

INDEXVYR -7831.460 1634.659 -4.790885 0.0087 

OBLIKSTAVKA -12027.38 3239.793 -3.712390 0.0206 

POWERCOST 6616.569 1525.474 4.337385 0.0123 

TOVAROOB -20.70331 6.607557 -3.133277 0.0351 

FINRESULT 1.110253 0.271425 4.090453 0.0150 

C 544390.1 112397.9 4.843420 0.0084 

          
R-squared 0.906150     Mean dependent var -15660.58 

Adjusted R-squared 0.741914     S.D. dependent var 18161.34 

S.E. of regression 9226.357     Akaike info criterion 21.33224 

Sum squared resid 3.41E+08     Schwarz criterion 21.65551 

Log likelihood -119.9934     Hannan-Quinn criter. 21.21255 

F-statistic 5.517345     Durbin-Watson stat 1.971763 

Prob(F-statistic) 0.059077    

          
 

Джерело: розроблено автором. 

Після побудови ряду моделей множинної регресії та виключення 

незначущих змінних, найкращою моделлю, до якої в якості незалежної 

змінної входить чистий фінансовий результат «НАК «Нафтогаз України», 
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виявилась багатофакторна економіко-математична модель, що 

продемонструвала вплив на дефіцит державного бюджету наступних 

факторів: чистого фінансового результату НАК «Нафтогаз України», 

офіційного курсу НБУ, середньої митної вартості імпортного природного 

газу для України, індексу виробництва коксу, облікової ставки НБУ, вартості 

електроенергії для промислових підприємств, роздрібного товарооборот 

світлих нафтопродуктів і газу на дефіцит державного бюджету України (табл. 

2.7). 

Рівняння множинної регресії:  

BUDGETDEFICIT = - 41275.04*EXCHANGERATE - 

- 1957.09*GASCOST - 7831.46*INDEXVYR - 

- 12027.38*OBLIKSTAVKA + 6616.57*POWERCOST - 

- 20.70*TOVAROOB + 1.11*FINRESULT + 544390.14 

(2.1) 

 

 

Рис. 2.6. Графік множинної регресії. 

Джерело: розроблено автором. 

Червоним кольором (Actual) виділено фактичні дані обсягів дефіциту 

державного бюджету (відкладені по вертикальній осі праворуч), зеленим 

(Fitted) – дані дефіциту державного бюджету, отримані згідно побудованої 

моделі (відкладені по вертикальній осі праворуч), синім (Residual) – залишки 

моделі (відкладені по вертикальній осі ліворуч). По горизонтальній осі 

відкладено період дослідження (рис. 2.6). 



 

133 
 

R-squared=0,91, що свідчить про досить тісний лінійний зв'язок. 

Prob(F-Statistic)=0,059, що свідчить про адекватність моделі за рівня 

значущості 0,9, але водночас про неадекватність моделі за рівня значущості 

0,95. Аналіз t-статистики та Prob для кожної незалежної змінної свідчить про 

значущість всіх коефіцієнтів з рівнем значущості 0,95. 

Статистика Дурбіна-Ватсона Durbin-Watson stat=1.97  свідчить про 

відсутність автокореляції. Перевірка моделі на гетероскедастичність за 

критерієм Вайта показала відсутність гетероскедастичності. 

При цьому варто відзначити, що побудувавши багатофакторну 

економіко-математичну модель залежності дефіциту державного бюджету 

від обсягів довгострокових зобов’язань та забезпечень НАК «Нафтогаз 

України» та деяких показників динаміки розвитку нафтогазового сектора, 

виявилось, що отримати таку модель, в який коефіцієнт біля змінної «обсяг 

довгострокових зобов’язань та забезпечень» був би значущим, неможливо. 

Всі подібні моделі, крім того, виявились незначущими в цілому. 

2) Дослідження впливу чистого фінансового результату або обсягів 

довгострокових зобов’язань НАК «Нафтогаз України» на динаміку обсягів 

кредитування з державного бюджету України. 

Аналогічно, попереднього моделювання, побудуємо спочатку дві 

однофакторні моделі. 

Дослідження впливу обсягів кредитування з державного бюджету від 

чистого фінансового результату НАК «Нафтогаз України» (табл. 2.8). 

 

Таблиця 2.8 

Моделювання впливу обсягів кредитування з державного бюджету від 

чистого фінансового результату НАК «Нафтогаз України» 

 

Dependent Variable: CREDITBUDGET  

Method: Least Squares   

Date: 07/28/16   Time: 14:02   

Sample: 2013Q1 2015Q4   

Included observations: 12   
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
FINRESULT -0.010539 0.009696 -1.087000 0.3025 

C 1385.821 353.9950 3.914804 0.0029 

          
R-squared 0.105671     Mean dependent var 1663.786 

Adjusted R-squared 0.016238     S.D. dependent var 854.9375 

S.E. of regression 847.9677     Akaike info criterion 16.47457 

Sum squared resid 7190493.     Schwarz criterion 16.55539 

Log likelihood -96.84744     Hannan-Quinn criter. 16.44465 

F-statistic 1.181570     Durbin-Watson stat 2.384059 

Prob(F-statistic) 0.302542    

           

Джерело: розроблено автором. 

 

Коефіцієнт детермінації R-squared=0,11, що свідчить про дуже слабкий 

лінійний зв’язок. Значення Prob(F-Statistic)=0,3, що свідчить про 

неадекватність моделі. 

Дослідження впливу обсягів кредитування з державного бюджету від 

обсягів довгострокових зобов’язань та забезпечень НАК «Нафтогаз України» 

(табл. 2.9). 

Коефіцієнт детермінації R-squared=0,004, що свідчить про відсутність 

лінійного зв’язку. Значення Prob(F-Statistic)=0,85, що свідчить про 

неадекватність моделі. 

Побудуємо тепер багатофакторну економіко-математичну модель 

залежності обсягів кредитування з державного бюджету від чистого 

фінансового результату НАК «Нафтогаз України» та деяких показників 

динаміки розвитку нафтогазового сектора України.  

 

Таблиця 2.9 

Моделювання впливу обсягів кредитування з державного бюджету від 

чистого фінансового результату НАК «Нафтогаз України» 

 

Dependent Variable: CREDITBUDGET  

Method: Least Squares   

Date: 07/28/16   Time: 14:05   

Sample: 2013Q1 2015Q4   

Included observations: 12   
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
LONGTERMLIAB 0.008392 0.042411 0.197869 0.8471 

C 1385.880 1428.059 0.970464 0.3547 

          
R-squared 0.003900     Mean dependent var 1663.786 

Adjusted R-squared -0.095710     S.D. dependent var 854.9375 

S.E. of regression 894.9158     Akaike info criterion 16.58235 

Sum squared resid 8008743.     Schwarz criterion 16.66317 

Log likelihood -97.49409     Hannan-Quinn criter. 16.55243 

F-statistic 0.039152     Durbin-Watson stat 2.516603 

Prob(F-statistic) 0.847112    

          
 

Джерело: розроблено автором. 

 

Після побудови ряду моделей множинної регресії та виключення 

незначущих змінних, найкращою моделлю, до якої в якості незалежної 

змінної входить чистий фінансовий результат «НАК «Нафтогаз України», 

виявилась багатофакторна економіко-математична модель, що 

продемонструвала вплив на обсяги кредитування з державного бюджету 

наступних факторів: чистого фінансового результату НАК «Нафтогаз 

України», офіційного курсу НБУ, обсяги міжнародної фінансової підтримки 

(у рамках реалізації державних програм), облікової ставки НБУ, ліквідності 

вітчизняної банківської системи (табл. 2.10).  

 

 

Таблиця 2.10 

Моделювання впливу на обсяги кредитування з державного бюджету обсягів 

чистого фінансового результату НАК «Нафтогаз України», офіційного курсу 

НБУ, обсягів міжнародної фінансової підтримки, облікової ставки НБУ, 

ліквідності вітчизняної банківської системи 

 

Dependent Variable: CREDITBUDGET  

Method: Least Squares   

Date: 07/28/16   Time: 14:14   

Sample: 2013Q1 2015Q4   

Included observations: 12   
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
FINRESULT 0.045640 0.020740 2.200520 0.0701 

EXCHANGERATE 510.9047 207.7944 2.458703 0.0492 

INTERSUPPORT -9.378538 3.048050 -3.076898 0.0217 

OBLIKSTAVKA 213.6809 72.09066 2.964058 0.0252 

LIKVIDBANKSYS 448.6798 196.4764 2.283633 0.0625 

C -10617.73 5018.473 -2.115730 0.0787 

          
R-squared 0.730500     Mean dependent var 1663.786 

Adjusted R-squared 0.505916     S.D. dependent var 854.9375 

S.E. of regression 600.9451     Akaike info criterion 15.94174 

Sum squared resid 2166810.     Schwarz criterion 16.18419 

Log likelihood -89.65042     Hannan-Quinn criter. 15.85197 

F-statistic 3.252683     Durbin-Watson stat 2.644612 

Prob(F-statistic) 0.091694    

          
 

Джерело: розроблено автором. 

 

Рівняння множинної регресії:  

CREDITBUDGET = 0.05*FINRESULT + 510.90*EXCHANGERATE - 

- 9.38*INTERSUPPORT + 213.68*OBLIKSTAVKA + 

+ 448.68*LIKVIDBANKSYS - 10617.73 

(2.2) 

 

Рис. 2.7. Графік множинної регресії. 

Джерело: розроблено автором. 
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Червоним кольором (Actual) виділено фактичні дані обсягів 

кредитування з державного бюджету (відкладені по вертикальній осі 

праворуч), зеленим (Fitted) – дані дефіциту державного бюджету, отримані 

згідно побудованої моделі (відкладені по вертикальній осі праворуч), синім 

(Residual) – залишки моделі (відкладені по вертикальній осі ліворуч). По 

горизонтальній осі відкладено період дослідження (рис. 2.7). 

R-squared=0,73, що свідчить про досить тісний лінійний зв'язок. 

Prob(F-Statistic)=0,09, що свідчить про адекватність моделі за рівня 

значущості 0,9, але водночас про неадекватність моделі за рівня значущості 

0,95. Аналіз t-статистики та Prob для кожної незалежної змінної свідчить про 

значущість всіх коефіцієнтів з рівнем значущості 0,9 (але при рівні 

значущості 0,95 коефіцієнти при змінних FINRESULT та LIKVIDBANKSYS 

вже будуть незначущими). 

Статистика Дурбіна-Ватсона Durbin-Watson stat=2.64  свідчить про 

відсутність автокореляції. Перевірка моделі на гетероскедастичність за 

критерієм Вайта показала відсутність гетероскедастичності. 

При цьому варто відзначити, що побудувавши багатофакторну 

економіко-математичну модель залежності обсягів кредитування з 

державного бюджету від обсягів довгострокових зобов’язань та забезпечень 

НАК «Нафтогаз України» та деяких показників динаміки розвитку 

нафтогазового сектора, виявилось, що отримати таку модель, в який 

коефіцієнт біля змінної «обсяг довгострокових зобов’язань та забезпечень» 

був би значущим, неможливо. Всі подібні моделі, крім того, виявились 

незначущими в цілому. 

Таким чином, результати  багатофакторної економіко-математичної 

моделі дозволили підтвердити припущення щодо залежності ефективності 

фінансової політики України від розвитку вітчизняного нафтогазового 

сектора, зокрема наявності значного впливу результатів фінансово-

господарської діяльності НАК «Нафтогаз України». 
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Довівши емпірично, було доведено й економетрично, за допомогою 

побудови багатофакторної кореляційно-регресійної моделі, наявність 

позитивного зв’язку між ключовими показниками фінансово-господарської 

діяльності НАК «Нафтогаз України» та ефективністю фінансової політики 

держави.  

Тим самим, можна визначити роль державного фінансового контролю 

національних нафтогазових корпорацій як ключової з точки зору формування 

передумов для розвитку діяльності таких суб’єктів господарювання й 

поліпшення їх впливу на ефективність фінансової політики України. 

У зв’язку з цим виникає необхідність модернізації державного 

фінансового контролю національних нафтогазових корпорацій, шляхом 

визначення стратегічних пріоритетів контролюючих заходів, вдосконалення 

організаційно-інституціональної структури органів державного фінансового 

контролю та їх функцій у відповідності до вимог INTOSAI, а також  

впровадження автоматизованих інформаційних систем державного 

фінансового контролю. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

 

Виявлено, що зміни, які ставалися в Україні в нафтогазовому секторі 

впродовж минулих більш ніж двадцяти років, були у величезній мірі ефектом 

політики держави, яка, попри виконання регуляторної функції, залишалась 

власником або співвласником практично всіх найважливіших суб'єктів, 

діючих в цій галузі. Відзначено, що дотепер невирішеною проблемою є 

питання механізмів й інструментів державного фінансового контролю над 

підприємствами нафтогазового сектора, насамперед національними 

нафтогазовими корпораціями, діяльність яких характеризується 

монопольним становищем і неконкурентними рішеннями їх стейкхолдерів. 

Як результат, ефективність діяльності національних нафтогазових 

корпорацій на вітчизняному ринку залишається низькою та відзначається 

хронічною збитковістю багатьох державних підприємств сектора, їх 

дотаційністю з державного бюджету, невизначеністю перспектив 

функціонування взагалі в існуючій формі. 

Чинна система державного фінансового контролю в Україні найбільш 

схожа з побудовою системи органів державного фінансового контролю у 

Франції, найперше тому, що структура цих органів і виконуваних ними 

функцій контролю за використанням бюджетних коштів практично ідентична 

вітчизняній. Однак, не дивлячись на схожі характеристики системи 

державного фінансового контролю в Україні з європейськими зразками, 

варто відмітити, що найбільше порушень бюджетного законодавства, 

неефективного управління та використання державних коштів є 

притаманним насамперед нафтогазовому сектору й зберігається протягом 

багатьох років, що спричинює значне розтрачання державних коштів, 

недоотримання бюджетних доходів та негативно впливає на дефіцит 

бюджету. Виявлено також відсутність методів, механізмів та інструментів 

здійснення санкцій щодо виявлених правопорушень. 
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Визначено вагоме місце державного фінансового контролю 

нафтогазових корпорацій як складової фінансової політики України. На 

прикладі НАК «Нафтогаз України» досліджено, що будь-які збитки, які 

виникають в процесі діяльності нафтогазового монополіста  негативно 

впливають як на видаткову частину державного бюджету, так і на розмір 

бюджетного дефіциту.  

Доведено, що роль державного фінансового контролю національних 

нафтогазових корпорацій є надзвичайно важливою щодо формування 

передумов для розвитку діяльності національних нафтогазових корпорацій й 

мінімізації їх негативного впливу на ефективність фінансової політики 

України. 
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РОЗДІЛ 3 

ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЮ НАЦІОНАЛЬНИХ НАФТОГАЗОВИХ КОРПОРАЦІЙ 

УКРАЇНИ 

 

3.1. Механізми модернізації державного фінансового контролю 

національних нафтогазових корпорацій України 

 

Нестабільність вітчизняного законодавства, зростання мінливості 

бізнес-середовища, підвищення всіх рівнів ризиків підприємства 

актуалізують питання щодо побудови ефективної системи внутрішнього 

фінансового контролю на підприємствах нафтогазового сектора  з 

урахуванням специфіки їх діяльності, обсягів бізнесу, розміру займаної ніші 

ринку, автоматизації операційних процесів та інше [129, c. 181-182]. У теорії 

і практиці існує безліч концепцій особливостей побудови системи 

внутрішнього фінансового контролю на підприємстві, однак відкритим 

залишається питання в частині побудови такої системи на підприємствах 

паливно-енергетичного комплексу. 

Для визначення особливостей побудови системи внутрішнього 

фінансового контролю проаналізуємо економіко-правову сутність дефініції 

«система внутрішнього фінансового контролю» у напрацюваннях різних 

дослідників, а також державних та приватних інституцій (табл. 3.1). 

Аналізуючи кожне з наведених визначень, можна виявити три основні 

особливості, притаманні даним дефініціям, а саме [129, c. 182]:  

 відповідність вимогам чинного законодавства (англ. “compliance”); 

 надання достовірної фінансової звітності (англ.“reliable financial 

reporting”); 

 ефективне використання ресурсів для досягнення цілей організації. 
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Таблиця 3.1 

Аналіз економіко-правових підходів до визначення поняття «Система внутрішнього фінансового контролю» 

№ 

п/п 

Автор/ 

Організація 
Економіко-правовий підхід до визначення 

Основні характеристики, виявлені за результатами 

проведеного аналізу 

Відповідність 

вимогам 

чинного 

законодавства 

Надання 

достовірної 

фінансової 

звітності 

Ефективне 

використання 

ресурсів для 

досягнення цілей 

організації 

1 Компанія Baker 

Tilly 

Система процедур для персоналу, покликана забезпечити облік і 

використання активів виключно у бізнес-цілях, виконання вимог 

чинного законодавства та надання достовірної фінансової 

звітності. 

      

2 Стеблянко О.Л. Сукупність управлінських дій, які здійснюються суб’єктами 

внутрішнього контролю для впливу на ризик та досягнення 

визначених цілей. 

    

3 Міжнародна 

федерація 

професійних 

бухгалтерів 

(International 

Federation of 

Accountants) 

Процес, який визначається і на який впливають особи, наділені 

повноваженнями управління, а також інший персонал, який 

надає обґрунтовану впевненість щодо досягнення цілей суб’єкта 

господарювання стосовно достовірності фінансової звітності, 

ефективності діяльності та дотримання застосованих законів та 

нормативних актів. 

      

4 Гетьманець 

О.П. 

Невід’ємна частина системи регулювання, метою якої є 

виявлення на найбільш ранній стадії відхилень від прийнятих 

стандартів і порушень принципів законності, ефективності й 
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№ 

п/п 

Автор/ 

Організація 
Економіко-правовий підхід до визначення 

Основні характеристики, виявлені за результатами 

проведеного аналізу 

Відповідність 

вимогам 

чинного 

законодавства 

Надання 

достовірної 

фінансової 

звітності 

Ефективне 

використання 

ресурсів для 

досягнення цілей 

організації 

економії використання матеріальних ресурсів для того, щоб мати 

можливість вжити коригуючі заходи, а в окремих випадках, 

притягти винних до відповідальності, отримати компенсацію за 

заподіяну шкоду або вжити заходів для запобігання або 

скорочення таких порушень у майбутньому. 

5 Андрійко О.Ф. Перевірка відповідності діяльності учасників суспільних 

відносин встановленим у суспільстві приписам, у межах яких 

вони мають діяти з метою виявлення результатів впливу 

суб’єктів на об’єкт, допущених відхилень від прийнятих вимог, 

діючих принципів організації і регулювання, причин цих 

відхилень, а також визначення шляхів подолання наявних 

перешкод для ефективного функціонування всієї системи. 

     

Джерело: складено автором [5, c. 8; 27, c. 20-24; 66; 125]. 
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За результатами аналізу вищевказаних дефініцій автором виявлено три 

основні компоненти системи внутрішнього фінансового контролю, завдяки 

яким запропонуємо власне визначення поняття «система внутрішнього 

фінансового контролю», піл яким розуміємо процес, організований на 

підприємстві для забезпечення відповідності вимогам чинного законодавства 

та внутрішніх процедур підприємства (так званої політики «комплаєнс») з 

метою ефективного використання ресурсів для досягнення цілей організації 

та надання достовірної фінансової звітності. 

При розробці ефективної системи внутрішнього фінансового контролю 

керівництво організації, як правило, переслідує такі цілі [129, c. 184]: 

1) Забезпечення надійною інформацією для прийняття ефективних 

управлінських рішень і забезпечення успішного управління організацією. 

Наприклад, у випадку виникнення ситуації падіння попиту на вироблену 

продукцію, необхідно своєчасно проаналізувати інформацію про причини 

падіння попиту для розробки необхідних заходів реагування на такого роду 

ситуацію. 

2) Збереження активів, документів і регістрів організації. 

Матеріальні активи організації повинні бути захищені надійною системою 

контролю з метою запобігання їх викраденню, нецільового використання чи 

випадкового знищення. 

3) Забезпечення ефективності господарської діяльності з метою 

уникнення примусових витрат у всіх видах економічної діяльності, а також 

для запобігання неефективного використання всі інших ресурсів. У деяких 

випадках вартість досягнення двох вищезазначених цілей перевищує 

потенційно оцінений прибуток підприємства, отриманий у результаті 

досягнення таких цілей. Як наслідок, цілі, викладені в перших двох пунктах 

можуть, на перший погляд, здатися неефективними. 
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Слід також зазначити, що для ефективної організації системи 

внутрішнього фінансового контролю необхідно виділити її основні елементи, 

до яких, на нашу думку, було б доцільно віднести наступні [129, c. 184]: 

 моніторинг і виявлення невідповідностей у діяльності підприємства; 

 аналіз та оцінка ризиків; 

 інформація та взаємодія; 

 здійснення контролю та розподіл повноважень; 

 управлінський контроль та культура контролю. 

З метою визначення невідповідностей у фінансово-господарській 

діяльності підприємства, а також оцінити на кількісному та якісному рівні 

ефективність функціонування системи внутрішнього фінансового контролю 

прийнято використовувати різноманітні методи, які, на нашу думку, доцільно 

об’єднати в такі групи: 

1) Формальні методи, а саме: візуальний огляд, зустрічні перевірки, 

метод відповідності, аналітичний та нормативний методи, метод вивчення 

законності господарських операцій. 

2) Методи контролю, до яких відносяться ревізії, внутрішні і 

зовнішні інспекції та аудити. 

3) Методи фактичної перевірки (інвентаризації). 

4) Інформативні методи: хімічний  та технологічний аналізи 

продуктів, контроль виробництва, контрольні вимірювання. 

5) Комплаєнс-методи: комплаєнс-аудит, синергетичний та 

системний підходи. 

На думку сучасних дослідників [129, c. 185] формальний метод полягає 

у контролі необґрунтованості та правомірності складених в організації 

документів, таких як відповідність до встановленої форми, наявність 

підписів, їх достовірність, наявність пломб, печаток, правильність 

результатів тощо. 
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Система внутрішнього фінансового контролю забезпечує контроль над 

виробництвом та господарською діяльністю з боку організації. Така система 

спрямована на зміцнення фінансового стану організації та підвищення її 

ефективності. Внутрішній контроль може здійснюватися або шляхом 

організації власного підрозділу, який входить до організаційної структури 

підприємства, або із залученням зовнішніх незалежних організацій. 

Зовнішній контроль за ефективністю системи внутрішнього фінансового 

контролю здійснюється державними органами, незалежними агентствами та 

банківськими установами (у випадку, якщо підприємство використовує у 

своїй діяльності позикові кошти). 

При цьому дуже важливо розуміти, що основний документ по кожному 

з перерахованих вище методів внутрішнього фінансового контролю (такі, як 

наприклад, акт або звіт) повинен містити не тільки перелік невідповідностей 

у фінансово-господарській діяльності. Цей документ повинен бути в якості 

основи для формування та формулювання правильних висновків про якість, 

законність, доцільність роботи об’єкту, а також бути основою для розробки 

та впровадження реальних пропозицій, рекомендацій, приписів щодо 

усунення виявлених порушень та вжиття заходів щодо покарання 

співробітників, відповідальних за існуючі невідповідності. 

Деякі методи використовуються для проведення фінансового 

контролю, до якого традиційно можна віднести нагляд, огляд, перевірку, 

аудит та інші. На думку Бутинець Ф.Ф. та Бутинець Т.А. в наукці контролю 

велике значення має пошук відхилень і порушень, ретельний опис і вивчення 

даних документів та інших доказів здійснених фактів як теперішнього, так і 

минулого. У процесі дослідження явищ широко застосовується збір 

інформації про достовірність, законність і ефективність операцій, їх 

систематизацію й аналіз, а також різні види спостережень та опитувань з 

метою вироблення відповідних рекомендацій [17, c. 21]. 
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Таким чином, слід зазначити, що основним методом здійснення 

попереднього і поточного контролю є візуальний огляд. Такі інспекції не 

оформляються у вигляді актів та звітів. Весь процес зводиться до переліку 

фактів у письмовій або усній формі з метою запобігання або призупинення 

незаконного бізнесу, а також незаконних фінансових операцій. 

Система внутрішнього фінансового контролю призначена для 

мінімізації ризиків помилок на підприємстві, а також фактів зловживань 

службовим становищем з боку співробітників. Ефективність управління буде 

зростати, у тому числі, зі зростанням відповідних компетенцій та 

повноважень керівника служби безпеки організації. У зв’язку з цим, доцільно 

використовувати матрицю організаційної структури підрозділу внутрішнього 

контролю. Це означає, що інтеграція співробітників служби безпеки (або 

надання спеціальних повноважень існуючим співробітникам) у кожному 

відділі має проводитися відповідно до описаних та впроваджених в 

організації бізнес-процесів. При цьому першочерговим завданням 

ефективного впровадження системи внутрішнього фінансового контролю в 

організації є розуміння співробітниками організації необхідності 

впровадження такого роду системи. 

На думку Дороша Н.І. для запровадження ефективної системи 

внутрішнього фінансового контролю на підприємстві має існувати така 

організаційна структура господарської системи, яка б чітко визначала 

існуючі форми повноважень і підпорядкованості. Для виконання своїх 

функцій працівники підприємства повинні однозначно розуміти свої 

повноваження і відповідальність, необхідно конкретно вказувати підлеглість, 

посаду, описи робіт з деталізацією обов’язків і відповідальності кожного 

працівника, включаючи службовців і обслуговуючий персонал, рівень 

відповідальності. Обізнаність персоналу щодо його функцій та контроль за 

його роботою дають певний рівень упевненості в правильному здійсненні 

ділових операцій.  Мають існувати ліміти повноважень, особливо щодо 
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замовлення товарів і послуг, підпису грошових чеків, зберігання грошей, 

прийому на роботу, санкціонування інших операцій [35, с. 97]. 

Специфікою діяльності підприємств нафтогазового сектора є 

насамперед відчутність активів, яка розраховується як співвідношення 

основних засобів до сумарних активів, і таким чином негативно впливає на 

обсяги фондування підприємств нафтогазового сектора  за рахунок 

позикових коштів [14, c. 310]. Також даний факт підтверджується теорією 

агентських витрат, а саме зворотною залежністю обсягів застави компанії до 

агентських витрат з контролю над менеджментом організації з боку її 

акціонерів [137, c. 59]. Тобто боргові зобов’язання організації за 

вищевказаною теорією дають можливість зменшити агентські витрати при 

виникненні конфлікту інтересів між акціонерами та ТОП-менеджментом, і як 

наслідок, боргові зобов’язання є більш кращими при низькому значенні 

показника відчутності активів. Також важливо враховувати при побудові 

системи внутрішнього фінансового контролю в діяльності підприємств 

нафтогазового сектора  України фактор сезонних коливань. Вплив на 

видобуток нафти і газу чинника, пов’язаного зі збереженням впливу сезонних 

коливань температури закачуваної води на вироблення запасів нафти. При 

цьому, на думку Блінової У.Ю. втрати від накопиченого видобутку нафти в 

даній ситуації складають за підрахунками експертів до 0,3-1 відсотків від 

обсягів загального видобутку [15, c. 63]. 

Також досить важливим моментом в умовах кризи є те, що в організації 

для належного контролю за витратами підприємства та їх обліку в балансі 

служба фінансового контролю і планування повинна бути відокремлена від 

служби бухгалтерського обліку (бухгалтерії). При здійсненні внутрішнього 

фінансового контролю основна увага повинна бути сконцентрована на 

центрах відповідальності на чолі з їх керівниками, які несуть 

відповідальність за результати. На нашу думку, контроль витрат займає 

центральне місце в  системі внутрішнього фінансового контролю, а їх 
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невиправдане зростання чинить негативний вплив на фінансові показники 

компанії, а також знижує конкурентоспроможність продукції, що в кінцевому 

підсумку може призвести до банкрутства підприємства [129, c. 187].  

Таким чином, залежно від мети внутрішнього контролю це поняття 

умовно можна розділити на дві основні області: внутрішній аудит та 

внутрішньовиробничий контроль.  

У той час як перша лінія внутрішнього аудиту с прерогативою 

внутрішніх аудиторів та бухгалтерів, за іншим напрямом, яке включає у себе 

операційну діяльність та оптимізацію управління, основним фокусом є 

контроль над управлінням витратами, обсягами продажів і прибутку, що 

здійснюється керівниками та менеджерами різних рівнів організаційної 

структури. 

За результатами проведеного аналізу з використанням синергетичного 

підходу і методів адаптації та біфуркації автором розроблено концепцію 

побудови системи внутрішнього фінансового контролю на підприємствах 

нафтогазового сектора  з урахуванням галузевої специфіки (рис. 3.1). 

Основна сутність концепту полягає в тому, що побудована система 

внутрішнього фінансового контролю на підприємствах нафтогазового 

сектора  повинна здійснюватися із використанням наступних заходів: 

1) Контролю керівництва підприємства за дотриманням вимог 

чинного законодавства. 

2) Ефективний розподіл обов’язків між співробітниками в процесі 

функціонування підприємства. 

3) Контроль за функціонуванням системи управління ризиками. 

4) Контроль за інформаційною безпекою та обміном інформацією. 

5) Впровадження процедур внутрішнього контролю по кожному 

окремому бізнес-процесу підприємства. 

6) Проведення моніторингу системи внутрішнього контролю. 
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2. Навчання та 

 підвищення кваліфікації 

співробітників в частині 

реалізації системи 

внутрішнього фінансового 

контролю 

3. Перевірка достовірності 

результатів оцінки ризиків у 

системі внутрішнього 

фінансового контролю на 

підприємстві нафтогазового 

сектора 

 

 

  1. Розробка та     

впровадження 

     cистеми 

внутрішнього       

фінансового  

контролю на 

підприємстві 

нафтогазового сектора 

Визначення ризикових зон для 

побудови системи 

внутрішнього фінансового 

контролю на підприємстві 

нафтогазового сектора 

1.2. Моніторинг ризиків та 

ризикових інцидентів 

1.3. Впровадження 

контрольних процедур задля 

мінімізації ризиків 

Позитивна оцінка - 

співробітництво 

Коригування системи. 

ідентифікації ризиків за 

результатами перевірок 

достовірності впроваджених 

контрольних процедур 

підрозділом «комплаєнс»  

Негативна оцінка – відмова 

від співробітництва 

Оцінка системи внутрішнього фінансового контролю 

третіми особами: 
1. 1. Кредитно-рейтингові агентства 

2. 2. Потенційні покупці/ інвестори 

3. 3. Кредитори 

4. 4. Страхові компанії 

5. 5. Контрагенти та бізнес-партнери 

Коригування системи 

внутрішнього 

фінансового контролю (у 

т.ч. ідентифікації та 

аналізу ризиків, 

впроваджених 

контрольних процедур 

підрозділом 

«комплаєнс») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Концепція побудови системи внутрішнього фінансового контролю на підприємствах нафтогазового сектора  з 

урахуванням галузевої специфіки.  

Джерело: розроблено автором. 

1.1. Оцінка та аналіз 

ідентифікованих ризиків 
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7) Впровадження процедур внутрішнього аудиту з метою оцінки 

ефективності функціонування системи внутрішнього фінансового контролю 

в цілому. 

При цьому, під час впровадження системи внутрішнього фінансового 

контролю на підприємствах нафтогазового сектора  повинні бути враховані 

наступні істотні фактори: 

1) Місце підприємства на ринку нафтогазового сектора  (частка 

ринку, обсяг активів, структура зобов’язань тощо). 

2) Типи та обсяги здійснюваних операцій (асортимент продукції, 

обсяги продажів нафтопродуктів, сезонність тощо). 

3) Ризики, які виникають під час діяльності підприємств 

нафтогазового сектора . 

4) Рівень централізації управління в діяльності підприємств 

нафтогазового сектора . 

5) Рівень впровадження інформаційних технологій і сферу їх 

використання. 

При цьому, слід враховувати той факт, що не всі співробітники 

організації готові до змін і впровадження системи внутрішнього фінансового 

контролю на підприємствах. Тому, для мінімізації напруження, яка може 

виникнути внаслідок організаційних змін у зв’язку з впровадженням системи 

внутрішнього фінансового контролю необхідно вжити низку заходів, 

пов’язаних з поширенням інформації про майбутні зміни і доведенням її до 

всіх учасників. Даний ризик можна нівелювати шляхом створення мережевої 

організації на рівні існуючої ієрархічної організаційної структури 

(наприклад, шляхом призначення лідерів з питань внутрішнього контролю, 

які будуть сполучною ланкою між підрозділом внутрішнього аудиту, 

комплаєнс-підрозділом і підрозділом підприємства нафтогазового сектора ). 

Також слід спочатку провести навчальні заходи (семінари, тренінги тощо) 

для позначення цілей впровадження системи внутрішнього фінансового 
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контролю на підприємствах нафтогазового сектора, а також ролі 

співробітників підприємства галузі в даній системі. 

Отже, на нашу думку, саме при побудові системи внутрішнього 

фінансового контролю на підприємствах нафтогазового сектора з 

урахуванням вищезазначених факторів нівелюються ризики негативних 

наслідків, що виникають у зв’язку з особливостями паливно-енергетичного 

комплексу [129, c. 190]. 

Також побудова системи з урахування вищеназваних рекомендацій 

допоможе посилити позиції підприємства на етапі становлення і розвитку 

ділових відносин з третіми особами, такими як кредитно-рейтингові 

агенства, потенційні покупці / інвестори, кредитори, страхові компанії, 

контрагенти і бізнес-партнери.  

Слід також зазначити, що побудова ефективної системи внутрішнього 

фінансового контролю дозволить нівелювати репутаційні ризики на 

підприємствах нафтогазового сектора. 

Інтеграційні процеси та розвиток міжнародних економічних відносин 

сприяли стрімкому розвитку кількості акціонерних товариств та корпорацій у 

нафтогазовому комплексі України. Поступовий розвиток вищезазначених 

процесів актуалізував потребу у контролі функціонування вкладеного в ту чи 

іншу компанію капіталу та діяльності найманих працівників з боку 

акціонерів. Всі ці фактори зумовили появу та розвиток поняття «зовнішній 

фінансовий аудит» [128, c. 108]. У теорії і практиці існує безліч концепцій 

особливостей побудови системи зовнішнього фінансового аудиту на 

підприємстві, однак відкритими залишаються питання щодо проведення 

такого роду аудиту на підприємствах, які функціонують в нафтогазовому 

комплексі. 

Основну мету проведення зовнішнього аудиту для компаній 

нафтогазового сектора  можна сформулювати трьома основними задачами: 

1) Управління витратами. 
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2) Розширення бізнесу, в тому числі, вихід на іноземні ринки 

(наприклад, підготовка нафтогазового підприємства до виходу на IPO 

на світових фондових біржах). 

3) Залучення капіталу. 

На підставі проведеного аналізу підприємств нафтогазового комплесу 

(таких, як GroupDF, WOG, Total, C.A.T. Оil AG, TimanOil&Gas, PetroChina, 

Shell, NorskHydro, Sinopec, Shevron та інші) в частині особливостей 

здійснюваних зовнішніх фінансових аудитів цих компаній автором 

сформульовано основні особливості проведення зовнішнього фінансового 

аудиту в компаніях нафтогазового сектора [50; 75; 76; 153] (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2  

Основні особливості проведення зовнішнього фінансового аудиту в 

компаніях нафтогазового сектора  

№ 

п/п 

Мета підприємства при 

проведенні зовнішнього 

аудиту 

Процеси,  

що повинні бути оброблені для досягнення 

поставленої мети 

Приклад 

підприємства, що 

використовувало 

означений процес 

1 Обов’язковий зовнішній аудит 

1.1. 

Аудит фінансової 

звітності, підготовленої 

у відповідності до вимог 

законодавства 

 - Інтегра 

1.1. 

Підготовка звітності, 

трансформація звітності 

у відповідності до вимог 

міжнародних стандартів 

(МСФЗ, USGAAP) 

 

- Group DF 

- WOG 

- Total 

- C.A.T. Оil AG 

- Timan Oil&Gas 

2 Ініціативний зовнішній аудит 

2.1. 
Консультування з 

питань податків 

- Корпоративне оподаткування 

- Міжнародне податкове планування 

- Податкова експертиза 

- Трансфертне ціноутворення 

- Супроводження податкових суперечок 

- OKKO 

- Одесагаз 

- British Petroleum 

- AxxonMobil 

2.2. Правове консультування 

- Корпоративне право 

- Угоди з нерухомістю 

- Судова практика 

- Державно-приватне партнерство 

- Правове супроводження антикризових 

заходів 

- Правове супроводження господарської 

діяльності 

- Одеський 

нафтопереробний 

завод 

- Кершер 

- Газпром 

- ЛУКОЙЛ 

- Сургутнефтегаз 

- ТНК-BP 

- РуссНефть 

2.3. Акредитації 
- Реєстрація при фондові біржі в якості 

юридичного консультанта 

- PetroChina 

- Shell 
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- Різного роду акредитації на здійснення 

юридичних послуг 

- ОАО «ЛУКОЙЛ» 

- ОАО «Газпром» 

Sibir Energy 

2.4. 
Вартісне 

консультування  

- Визначення справедливої вартості активів і 

зобов'язань при трансформації звітності 

відповідно до МСФЗ 

- Оцінка ринкової вартості акцій (бізнесу) 

для цілей додаткової емісії, викупу, 

купівлі-продажу, застави, угод міни. 

- ConocoPhillips 

- Statoil 

- ENI 

- Галнафтогаз 

2.5. 

Консультаційний 

супровід угод зі злиттів 

і поглинань (M&A) 

- Ідентифікація придбаваємих активів і 

розподіл ціни угоди (процедури Purchase 

Price Allocation, PPA) 

- Розробка бізнес-плану 

- Здійснення належної обачності продавця і 

покупця 

- Розрахунок синергетичного ефекту 

- Оцінка пакетів акцій підприємств, 

визначення коефіцієнтів конвертації 

- Norsk Hydro 

- Sinopec 

- Shevron 

Джерело: розроблено автором [50; 75; 76; 153]. 

При цьому, в умовах сьогодення поряд з трьома вищезазначеними 

задачами зовнішнього аудиту, що формулюють основну його ціль, необхідно 

враховувати ще одну, а саме використання в операційній діяльності 

нафтогазової компанії інновацій та здійснені інвестиції компанії в розвиток 

таких інновацій. 

Маков В.М. стверджує, що інновації та інвестиції є основою 

технологічного розвитку нафтогазових компаній, які забезпечують 

конкурентні переваги на внутрішньому та зовнішньому ринках. При цьому, у 

сучасних умовах застосування інноваційних технологій є одним з джерел 

підвищення технологічного рівня виробництва вищеозначених компаній у 

конкурентній боротьбі на ринках збуту. Реалізація технологічних інновацій 

впливає на такі показники діяльності підприємства [61, с. 4]: 

- витратні норми спожитих матеріалів та енергії; 

- обсяги виробленої продукції; 

- продуктивність праці; 

- кількість працівників; 

- собівартість продукції; 

- балансовий прибуток; 

- фондовіддача; 
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- рентабельність. 

На думку Мюшлера Дж.Ф., припущення щодо проведеного 

зовнішнього аудиту будь-якої компанії не може бути сформульовано 

виключно на підставі публічної інформації. Це дуже складний процес, який 

порівнює різні заходи, такі як: оцінка системи внутрішнього контролю, 

оцінка фінансового стану підприємства, оцінка фінансових і прогнозованих 

нефінансових даних, виявлення шахрайства. Зазначені вище заходи мають 

бути виконані в рамках співпраці між зовнішнім аудитором, бухгалтером, 

топ-менеджментом та підрозділом внутрішнього аудиту [171, c. 772]. 

Менон К. та Уільямс Д. вважають, що правила аудиту вимагають від 

аудиторів дуже ретельного аналізу діяльності компанії з максимальною 

прискіпливістю. Якщо після розгляду всієї відповідної інформації, аудитор 

має серйозні сумніви про здатності підприємства продовжувати свою 

діяльність у найближчому майбутньому, то аудитор повинен модифікувати 

аудиторський звіт і зазначити такі сумніви [168, c. 2100]. 

Чен К. та Чертч Б. стверджують, що учасники ринку зацікавлені в 

оцінці аудитора про безперервність діяльності, зокрема, у світлі збільшення 

кількості банкрутств, тому вони бачать свою корисність в поясненні 

максимізації прибутку, що відбувається навколо банкрутства інших компаній 

[155, c.120]. З іншого боку, на думку Гуірал-Контереса А., можна 

спостерігати значний вплив аудиторських звітів на кредитний рейтинг 

компаній, за результатами перевірки яких ці звіти написані [160, c. 290]. Тим 

не менш, за даними дослідження, про- веденого науковцями Меноном К. та 

Шварцем К. [169, с. 308], менш, ніж 43% збанкрутілих компаній за 

результатами про- веденого в цих компаніях зовнішнього фінансового аудиту 

були кваліфіковані як банкрути на основі принципу безперервності 

діяльності. Це дослідження показує, що принцип безперервності діяльності 

не може бути основоположним при формулюванні висновку стосовно 

діяльності тієї чи іншої компанії за звітний період. Тому аудиторам більш 

доцільно при здійсненні зовнішнього фінансового аудиту застосовувати такі 
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методики, як модель Альтмана (Altmanmodel) та моделі нечіткої логіки 

(fuzzymodels) [152; 157, с. 275]. 

Таким чином, за результатами аналізу особливостей проведення 

зовнішнього фінансового аудиту в компаніях нафтогазового сектора 

пропонуємо алгоритм здійснення такого виду аудиту у компаніях цієї галузі 

(рис. 3.2). 

 

Рис. 3.2. Алгоритм здійснення зовнішнього фінансового аудиту в 

національній нафтогазовій корпорації. 

Джерело: розроблено автором. 
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Суть даного алгоритму в тому, що зовнішній аудит повинен складатись 

із двох процесів: аналіз фінансової звітності компанії та оцінка систем 

контролю за достовірністю фінансової звітності. Перший процес є наслідком 

діяльності компанії за звітний період (тобто, вся операційна діяльність 

компанії за звітний період відображається у 4 основних формах фінансової 

звітності), тому дуже важливо перевірити достовірність фінансової звітності 

та її відповідність вимогами чинного законодавства та міжнародних 

стандартів фінансової звітності за основними п'ятьма принципами, що 

описані нижче. 

Відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності [167] 

здійснення зовнішнього аудиту повинно бути спрямовано на здійснення 

загальноприйнятих практик та методик для означення достатніх доказів 

відповідності внутрішнім нормативним документам та міжнародним 

стандартам з використанням наступних принципів: 

1. Повнота: 

1.1. Все, що повинно бути присутнім у фінансовій звітності, в ній 

присутнє. 

1.2. Всі активи, зобов'язання та інтереси, пов'язані з власністю, 

існуючі на дату балансу, відображені у звітності. 

1.3. Всі операції, пов'язані з доходами і витратами, за звітний період 

відображені у звітності. 

2. Істотність: 

2.1. Все, що присутнє у фінансовій звітності, повинно бути в ній 

присутнім. 

2.2. Всі записані активи існують на дату балансу та підприємство має 

на них права власності. 

2.3. Всі записані зобов'язання та інтереси, пов'язані з власністю, 

існують на дату балансу. 
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2.4. Всі записані операції, пов'язані з доходами і витратами, 

відображають економічні події, що відбулися у звітно- му періоді. 

3. Точність. 

3.1. Всі записані активи, зобов'язання, інтереси, пов'язані з власністю, 

доходи і витрати показані в облікових записах в сумах, які є арифметично 

правильними, належним чином обробленими і правильно розміщеними. 

4. Оцінка: 

4.1. Все показано з урахуванням правильної оцінки, на- приклад: всі 

записані активи, зобов'язання і інтереси, пов'язані з власністю, належним 

чином оцінені відповідно до їх характеру та обліковуються за відповідними 

принципами. 

5. Подання: 

5.1. Всі активи належним чином класифіковано, описано та розкрито 

відповідно до застосовних облікових принципів та вимог законодавства. 

Таблиця 3.3  

Порядок використання даних та інформації, що використовується для 

досягнення цілей зовнішнього аудиту в нафтогазовій компанії 

Основні процеси при 

здійсненні зовнішнього 

фінансового аудиту 

Область застосування системи внутрішнього контролю 

(інформація, необхідна для цілей аудиту) 

Обробка 

фінансової звітності 

(процеси, умови, 

результати) 

 поточні витрати, доходи, витрати, вхідні платежі, відхилення у 

витратах; 

 етап завершення перевірки (для підтвердження загального 

доходу). 

Аналіз 

системи внутрішнього 

контролю та результатів її 

функціонування 

 результати аналізу системи контролінгу (правил, методик для 

підтвердження вищезазначених даних); 

 аналіз окремих випадків для підтвердження ефективності 

системи раннього попередження виникнення 

порушень/недоліків; 

 оцінка замовлень субпідрядників та аналізу тендерних 

процедур; 

 аналіз результатів перевірок внутрішнього аудиту та їх 

порівняння з результатами обов'язкового аудиту. 

Оцінка системи управління 

комплаєнс-ризиками та 

fraud-ризиками 

 аналіз системи контрольних заходів та їх ефективності в частині 

раннього реагування на недоліки; 

 аналіз систем управління та фінансового обліку на предмет 

нівелювання прямого впливу на отримані дані. 

Побудова перспективного 

прогнозу 

 ризики та можливості, що можуть бути наявними в наступному 

звітному періоді; 
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 Аналіз планових та прогнозних даних (прогнози P&L тощо); 

 Оцінка результатів стратегічного планування і прогнозування 

відповідно до довгострокової стратегії компанії. 

Джерело: розроблено автором. 

 

Другий етап процесу полягає у перевірці ефективності систем 

контролю у діяльності компанії, а саме системи внутрішнього контролю, 

системи запобігання шахрайським діям тощо. Також на другому 

(заключному) етапі аудитор повинен здійснити перспективний аналіз 

діяльності компанії у наступному звітному періоді. Другий етап закінчується 

формулюванням висновку аудитора щодо діяльності компанії та 

достовірності її фінансової звітності зокрема. Висновок, що формується 

аудитором може бути або умовно-позитивним або негативним. Аудитор у 

разі наявності мотивованих підозр щодо недостовірності фінансової звітності 

або інших проблем в діяльності компанії може відмовитись від висловлення 

об'єктивної думки, проте в такому випадку у своєму звіті повинен 

обов'язково зазначити причини такої відмови. При цьому для належного 

планування аудиторської перевірки діяльності нафтогазової компанії за 

звітний період було б доцільним використовувати розроблений автором 

порядок використання даних та інформації для досягнення цілей зовнішнього 

аудиту (табл. 3.3). 

Таким чином, саме при здійсненні процесу зовнішнього фінансового 

аудиту нафтогазової компанії з урахуванням вищезазначених факторів 

можливо мінімізувати потенційні та існуючі ризики, а також нівелювати 

негативні наслідки, що можуть виникати в операційній та бізнес-діяльності 

компаній у цій галузі економіки. 

Побудова системи зовнішнього фінансового аудиту з урахуванням 

наданих рекомендацій дозволить вчасно виявляти слабкі та уразливі місця в 

бізнес-діяльності підприємства, допоможе максимізувати прибуток у 

перспективному періоді, мінімізувати репутаційні та комплаєнс-ризики, 

посилити позиції підприємства на етапі становлення і розвитку ділових 
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відносин з третіми особами такими, як кредитні рейтингові агентства, 

потенційні покупці / інвестори, кредитори, страхові компанії, контрагенти і 

бізнес-партнери. 

 

 

3.2. Вдосконалення інституційно-організаційної структури органів 

державного фінансового контролю та їх функцій у відповідності до 

вимог INTOSAI 

 

Сучасні науковці вже відзначають певні розбіжності зі стандартами 

INTOSAI. Зокрема, як було визначено раніше в даному дослідженні, в 

організаційному плані державний аудит за стандартами INTOSAI має 

здійснюватися в двох самостійних формах: незалежний від органів 

виконавчої влади зовнішній аудит (Рахункова палата) і внутрішній урядовий 

аудит (Державна аудиторська служба України). Провідну роль у такій 

системі відіграє саме Рахункова палата як вищий національний орган аудиту 

[1, с. 199].  

Проте, на нашу думку, в такому випадку виникає змішування функцій, 

адже урядовий аудит в органах виконавчої влади виконується самостійно 

поза прямого втручання Рахункової палати. Остання враховує результати 

внутрішнього аудиту при здійсненні власних перевірок, аналізує діяльність 

Державної аудиторської служби України як урядової установи, не 

втручаючись в її внутрішній розпорядок. У сферу компетенції Державної 

аудиторської служби України мають входити й органи внутрішнього 

відомчого аудиту, але на засадах професійного нагляду, а не прямого 

підпорядкування [1, с. 199].   

У даному дослідженні також було виявлено, що питання кадрової 

політики тісно пов’язане з проблемою державного фінансового контролю 

національних нафтогазових корпорацій  [132, c. 127; 38, с. 39].  
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Голови і члени правлінь ключових національних нафтогазових 

корпорацій України переважно виконують свої функції значно менший 

проміжок часу, ніж триває пересічний інвестиційний цикл, наслідком такої 

ситуації є недостатня кількість інвестиційних проектів, що фактично 

реалізовувалися.  

Іншою проблемою є часто недостатня компетенція призначених 

державою членів наглядових рад, а часом і членів правлінь національних 

нафтогазових корпорацій. Передовий міжнародний досвід ефективного 

корпоративного управління «best practice» в першу чергу передбачає 

формалізацію функціональних обов’язків, які передбачені для кожного 

окремого члена керівних органів компанії.  

Залучення на керівні посади компанії незалежних директорів, а також 

створення прозорої та ринково-орієнтованої компенсаційної системи для 

членів правління є важливими інструментами підвищення ефективності 

корпоративного управління підприємств.   

Корпоративні відносини мають регулюватись на основі прийнятого 

кодексу корпоративного управління, під яким мають підписатись при вступі 

на посаду не лише представники вищого керівництва корпорації, а й 

керівники функціональних підрозділів.  

Для більш стрімкого впровадження передового зарубіжного досвіду 

рекомендовано наймати на керівні посади в правлінні іноземних спеціалістів 

(менеджерів), що мають достатній та позитивний досвід [118, c. 139-140].  

Тому, у випадку нафтогазового сектора України, недостатність 

використання всього лише стратегії керованого менеджменту показує, що 

контроль держави має реалізуватися головним чином через юридичні 

інструменти та інструментарій фінансового контролю, а не лише через участь 

держави у менеджменті державних підприємств сектора. 

Тому, починаючи з 2015 року, Міністерство економічного розвитку та 

торгівлі України в рамках реформи державних підприємств було 

запроваджено прозору систему конкурсного відбору керівників найбільших 
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держкомпаній через Комітет з призначень; вперше впроваджені вимоги про 

проведення незалежних зовнішніх аудитів і розкриття інформації; регулярно 

публікуються звіти про результати держкомпаній. Йде робота над новою 

системою оплати праці для керівників державних компаній, яка буде 

прив'язана до результатів роботи державних підприємств. Впроваджуються 

нові стандарти фінансового і стратегічного планування, які наближені до 

стандартів в приватному секторі. 

Отже, зовнішній аудит національних нафтогазових корпорацій має 

виконувати виключно Рахункова палата України як органі уповноважений 

Верховною Радою України. Внутрішній контроль у будь-яких організаційних 

формах здійснює Державна аудиторська служба України (до реорганізації у 

2015 році – Державна фінансова інспекція України) [1, c. 35]. 

У даному дослідженні також відзначено схожі особливості побудови 

системи державного фінансового контролю у Франції та Україні, однак все ж 

вони ґрунтуються на різних принципах, насамперед щодо організації 

державного внутрішнього контролю (аудиту), веде до недоцільності їх 

співставлення [1, c. 31]. 

 По-перше, за визначенням  INTOSAI державний внутрішній контроль 

є самостійним системним видом фахової діяльності, який має певну 

структурованість та цілі. Вітчизняна ж практика – це похідна діяльність, 

підпорядкована цілям державного фінансового контролю [1, c. 31]. 

По-друге, у європейських стандартах побудови системи державного 

внутрішнього фінансового контролю не визначено суб’єкт здійснення 

публічного аудиту, проте акцентується на його відповідність ретельно 

розробленим і закріпленим критеріям. Вітчизняне ж законодавство не один 

раз оновлювалось, а підзаконні нормативні акти пройшли процес 

гармонізації з європейськими стандартами, однак положення Закону України 

“Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в 

Україні” залишаються здебільшого декларативними, а сферу компетенції 

уповноваженого органу державного фінансового контролю хоч і визначено 
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на перший погляд досить змістовно, проте замість фахових стандартів 

йдеться про відповідність загальним принципам законності та необхідності 

встановлення правильності та достовірності фінансової звітності. 

Конкретних критеріїв правильності та достовірності не визначено [1, c. 31]. 

У нормативних документах INTOSAI належну увагу приділено 

об’єктивності та доказовості аудиторських звітів. Тоді як, у вітчизняному 

Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового 

контролю в Україні» принцип об’єктивності не знайшов своє відображення, 

лише в Законі України «Про Рахункову палату», діяльність якої ґрунтується 

на принципах законності, незалежності, об’єктивності, безсторонності, 

гласності та неупередженості. Однак Рахункова палата – це скоріше суб’єкт 

здійснення державного зовнішнього контролю [98]. 

По-третє, результати державного фінансового контролю в 

європейських країнах мають бути оприлюднені шляхом повідомлення 

результатів зацікавленим особам (кредиторам, інвесторам, представникам 

громадськості як платникам податків) [1, c. 32]. У вітчизняному 

законодавстві йдеться лише про необхідність підготовки кінцевого звіту за 

результатами аудиту, а також публікація звітності підприємства, а у випадку 

підприємств корпоративного типу – це обов’язкова вимога.  

Зокрема, для підприємств корпоративного типу, основним індикатором 

їх публічності стає публікація квартальних та річних звітів фінансового та 

нефінансового характеру. Це є базовою умовою підвищення прозорості 

державних підприємств та успішного реформування сектора та протидії 

корупції. Не всі державні підприємства нафтогазового сектора є достатньо 

прозорими, що породжує умови для формування корупційної складової в 

діяльності таких компаній. 

Починаючи з 2015 року, Міністерство економічного розвитку та 

торгівлі України публікує також звітність, що складається з річного звіту та 

включає інформацію про стан виконання реформи державних підприємств 

України, досвід інших країн, огляд існуючого регуляторного середовища для 
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державних підприємств України, а також зведену фінансову інформацію про 

результати діяльності 100 найбільших державних підприємств, огляди 

основних галузей та детальну інформацію про 30 найбільших українських 

державних підприємств.  

У свою чергу, квартальний звіт включає зведену фінансову інформацію 

про результати діяльності 100 найбільших державних підприємств, за 

виключенням НАК «Нафтогаз України» та ДП «Укрзалізниця», які не 

готують консолідовані фінансові результати на квартальній основі. 

Як бачимо й тут не всі загальноєвропейські принципи у повній мірі 

притаманні особливостям побудови вітчизняної системи державного 

фінансового контрою національних нафтогазових корпорацій. 

Успішним є європейських досвід здійснення державного фінансового 

контролю. За стандартами INTOSAI  вповноважені державні наглядові 

органи можуть здійснювати сертифікацію приватних аудиторських фірм для 

роботи у публічному секторі [1, с. 199]. 

Окрім впорядкування функціонування державних інституцій, що 

здійснюють фінансовий контроль, важливим є формування правового поля, 

що сприяло б розвитку системи державного фінансового контролю. 

До українського законодавства в енергетичній сфері вже було внесено 

поправки, що передбачають створення кращих умов для інвесторів і 

створення більш прозорих та послідовних правил гри на енергетичному 

ринку країни, що, безумовно, має сприяти інтенсифікації євроінтеграційних 

процесів. У травні 2011 року Кабінет Міністрів України затвердив «Порядок 

надання спеціальних дозволів на користування надрами без обмеження 

терміну дії процедури». У минулому ця практика передбачала видачу 

дозволів тільки на один рік, що викликало багато проблем для 

надракористувачів. Іншими важливими нововведеннями до чинного 

законодавства є наступні: 

1) Закон   України   «Про засади функціонування ринку природного 

газу», що був прийнятий 8 липня 2010 року [94]. Це важливий крок на шляху 



 

164 
 

гармонізації законодавства в енергетичній сфері до умов європейського 

законодавства. Прийняття закону дозволить забезпечити системний підхід до 

створення умов для стабільного функціонування  ринку  природного  газу та 

його подальшого розвитку і сприятиме адаптації українського законодавства 

згідно з відповідними законами ЄС. Закон реалізує три основні принципи:  

 вільний вибір  постачальників  газу  споживачами; 

 вільний та рівний доступ до газотранспортної системи;  

 відділення процесів транспортування газу від його розвідки та 

видобування, а також поділ розподілу газу від його видобування, 

поставки, зберігання і транспортування. 

2) Прийняття ряду нових законів: Законів України «Про газ (метан) 

вугільних родовищ» в 2009 році, «Про особливості оренди чи концесії 

об’єктів державної власності паливно-енергетичного сектора» в 2011 році; 

Закон України «Про угоди щодо розподілу продукції» був змінений у 

листопаді 2011 року до оголошення тендера на розробку вуглеводнів на 

основі угод про розподіл продукції на початку 2013 року; Закон України 

«Про державно-приватне партнерство», прийнятий 1 липня 2010 року 

(визначає організаційні та правові підстави, основні принципи для 

співробітництва між державними та приватними партнерами на договірній 

основі). 

Слід відзначити, що Україна, як і будь-яка інша країна світу, має 

можливість реалізувати власну економічну модель організації енергоринків, 

навіть за умов інтеграції до європейського економічного та простору. 

Вказана модель повинна відображати загальнополітичні, географічні, 

загально- економічні особливості країни, специфіку енергосистеми, а саме: 

 структуру генеруючих потужностей за видами і територіальним 

розміщенням, ступінь енергозабезпеченості регіонів; 

 ступінь централізації диспетчерського регулювання  енергосистеми; 

 державну політику тарифоутворення. 
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Через особливу роль паливної енергетики для розвитку економіки і 

екологічної сфери будь-якої країни, в тому числі України, і серйозну загрозу 

наслідків виникнення та розвитку різного роду кризових ситуацій як у галузі, 

так і суміжних галузях, ситуація в енергетиці дуже тісно пов’язана з 

проблемою забезпечення енергетичної складової економічної безпеки. Саме 

тому роль ефективної діяльності державних нафтогазових компаній, які 

переважно інкорпоровані в межах НАК «Нафтогаз України» і часто діють як 

монополісти на нафтогазовому ринку країни, є визначальною для розвитку 

не лише нафтогазового сектора країни, але й економіки країни в цілому. 

У даному контексті, необхідність діяльності державних підприємств у 

ринковій економіці є суперечливою як з наукової, так і з практичної точки 

зору. З еволюцією ринкової економіки інститут державної власності також 

трансформується. Найчастіше, державне підприємство, яке фінансується з 

державного бюджету, все більше виконує функції відмінні від тих, які 

притаманні приватним підприємствах та цілей їх діяльності в середовищі 

розвинених конкурентних ринках. Тому, країни з перехідною 

(трансформаційною) економікою вбачають необхідність роздержавлення та 

приватизації тих підприємств, діяльність яких є або може бути економічно 

ефективною та задовольняти економічні інтереси їх власників.  

Більше того, останнім часом сучасна економічна наука ставить під 

сумнів та вказує на наявність суперечностей між потенціалом державного 

виробничого сектора і незадовільними соціально-економічними 

результатами його функціонування в умовах ринку [117, с. 189]. 

У даній дисертаційній роботі було доведено низьку ефективність 

державних підприємств нафтогазового сектора  та необхідність їх 

фінансування з державного бюджету, що значною мірою знижує 

ефективність бюджетної політики та звужує її соціально-економічний 

потенціал. 

Тому, питання реструктуризації та часткової приватизації НАК 

«Нафтогаз України» та, можливо, ряду державних нафтогазових компаній, 



 

166 
 

які можуть бути створені внаслідок його  реструктуризації та можливого 

дроблення найближчим часом наразі все активніше обговорюється в 

наукових та урядових колах [68].  

Вибір певного напряму і конкретного механізму здійснення 

організаційно-економічного управління процесами розвитку національних 

нафтогазових корпорацій залежить:  

 по-перше, від інтересів держави та господарюючих суб’єктів; 

 по-друге, від організаційно-економічних умов їх функціонування. 

За цих умов слід відзначити потребу гармонізації нормативно-правової 

бази в нафтогазовій сфері до стандартів ЄС, структуризації вітчизняного 

капіталу та організаційних елементів нафтогазового сектора в потужні 

фінансово-промислові утворення, розвитку інновацій, підтримки   і захисту 

національних інтересів та застосування по відношенню до національних 

нафтогазових корпорацій дієвих інструментів фінансового контролю [131, c. 

192]. 

На нашу думку, у реальних умовах, з урахуванням тенденції 

євроінтеграції, доцільним є залучення різних, навіть більше – всіх можливих 

(за умови дотримання принципів енергетичної та економічної безпеки) 

джерел інвестування для забезпечення максимально можливої  динаміки 

розвитку вітчизняного нафтогазового сектора. 

Проте масштаби діяльності на ринку не є самоціллю, більш важливими 

є характеристики ефективності процесів видобування, транспортування і 

реалізації нафтогазової продукції, характеристики співвідношення  вигоди  з  

ресурсами,  витраченими  на  її  отримання.  І тут визначальним є курс на 

забезпечення ефективності вітчизняних нафтогазових підприємств, 

передусім домінуючих на ринку державних компаній у складі монополіста 

ринку НАК «Нафтогаз України». 

Проте в умовах переходу на ринкові відносини і лібералізації до 

процесу аналізу і прийняття рішень стосовно розвитку таких великих 
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компаній, як НАК «Нафтогаз України» залучається багато учасників 

(суб’єктів відносин) з різними інтересами: державні регуляторні органи, 

органи влади національного і місцевого рівня, політичні структури, 

фінансово-промислові групи із впливом на прийняття рішень органами влади 

(парламентом, урядом тощо), приватні енергетичні компанії, споживачі, 

інвестори, громадські організації. Тому лібералізація  та реструктуризація  

нафтогазового ринку з метою підвищення ефективності діяльності 

нафтогазових компаній, у т.ч. державних внаслідок стимулювання їхньої 

ефективної діяльності в конкурентних умовах, може призвести до негативних 

наслідків щодо стабільного функціонування нафтогазового сектора України, 

пов’язаних з такими обставинами [130, c. 49-50]: 

 внаслідок наявності багатьох суб’єктів відносин породжується 

відмінність критеріїв управління для нафтогазового сектора як 

системи, так і окремих його частин, зокрема національних 

нафтогазових корпорацій; 

 виникає суперечність між комерційними інтересами підприємств і 

необхідністю забезпечення надійності нафтогазового сектора та 

енергетичної безпеки країни; 

 у процесі функціонування оптового ринку нафти і газу виникають 

суттєві і різкі зміни, внаслідок чого можуть мати місце зниження 

запасів готової продукції, проблеми з постачанням сировини тощо, 

тобто нафтогазовий сектор може на деякий період зменшити  у цілому 

ефективність функціонування; 

 змінюються критерії управління у складних аварійних ситуаціях, при 

системних аваріях. 

Перспективними кроками у напрямку підвищення ефективності 

підприємств нафтогазового сектора і країни в цілому є зменшення 

енергоспоживання промисловістю і населенням, а також підтримка 

державою розвитку «зеленої» енергетики. На даний момент в Україні 

введений і діє «зелений тариф», скасовані усі податки на ввезення 
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енергозберігаючого устаткування, скасований податок на прибуток для 

вітряних електростанцій. У результаті прийнятих заходів у 2011 р. деякі 

компанії вже отримали  дозвіл на безмитне ввезення енергозберігаючого 

устаткування, декілька проектів знаходяться на стадії завершення складання 

проектної документації, більше 40 компаній вже продають електроенергію за 

«зеленими» тарифами [2]. На особливу увагу в сенсі перспектив розвитку 

вітчизняного нафтогазового сектора заслуговує сфера максимізації доданої 

вартості через інтеграцію з нафтогазовою промисловістю електроенергетики. 

Наприклад, лібералізація електроенергетики Великої Британії та інших країн 

ЄС сприяла зростанню привабливості електроенергетики для  потужних  

газових  компаній,  які  раніше  здійснювали виключно видобувну та 

газотранспортну діяльність, і навпаки [37]. 

Отже, формуючи інституційно-правове середовище системи 

державного фінансового контролю за діяльністю нафтогазових корпорацій 

України, варто враховувати особливості діяльності таких підприємств, 

пов’язані з рядом чинників, що на них впливають [130]: 

1) причини процесів реформування та реструктуризації, що 

відбуваються і мають продовжитись у процесі євроінтеграції: хвилі дроблень, 

злиттів і поглинань традиційно супроводять стадію економічного   зростання, 

а в умовах України вони відбуваються незалежно від стадій розвитку 

економіки, тому чинниками, що визначають особливості цих процесів були:  

 постприватизаційний перерозподіл власності, експансія і реорганізація 

великих груп або галузей; 

 має бути потреба зростання  ефективності  підприємств  у 

конкурентних умовах; 

2) специфіка структури власності та контролю використання 

ресурсів вітчизняних нафтогазових компаній: незважаючи на певні правові 

механізми, приватні акціонери компаній-монополістів відіграють пасивну 

роль і не можуть виступати повноцінними учасниками фінансового і 

корпоративного контролю. Тому актуальним є забезпечення ефективного 
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фінансового контролю вітчизняних національних нафтогазових корпорацій; 

3) особисті інтереси керівників національних нафтогазових корпорацій,  

що  часто  не  співпадають з потребами ефективності, розвитку, забезпечення 

національних, а не приватних інтересів; 

4) складна структура власності державних нафтогазових компаній  

обумовлює  мінімум  відкритості  в  діяльності  та складність контролю з 

боку держави і громадськості; 

5) порівняно високі вимоги до частки в акціонерному капіталі для 

здійснення контролю над підприємством; 

6) неформальний контроль (через «контрактні групи», контроль 

фінансових потоків, «давальницькі» механізми, угоди про використання 

«грошових сурогатів» тощо), що є більш прийнятним  для керівництва 

державних нафтогазових компаній та фінансових груп, інтереси  яких вони 

можуть  обслуговувати,  ніж юридичне  оформлення угод, фінансовий 

контроль, публічність, громадський нагляд. 

Підвищення ефективності державного фінансового контролю шляхом 

вдосконалення інституційно-правового забезпечення діяльності 

національних нафтогазових корпорацій України передбачає, на нашу думку, 

наступне (рис. 3.3):  

 

Рис. 3.3. Напрями модернізації державного фінансового контролю 

Підвищення ефективності 
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нафтогазових корпорацій 
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Створення 

оптового ринку 

нафти і газу 

Забезпечення 

надійного 

постачання і 

оплати придбаної 

нафтогазової 

продукції 

Перехід на 

ринкові відносини 

Лібералізація 
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Вдосконалення цінової політики за рахунок створення умов 

для конкуренції, які дозволяють покупцям і продавцям на 

основі вільного попиту і пропозиції укладати операції за 

ринковими цінами 
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шляхом вдосконалення інституційно-правового забезпечення діяльності 

національних нафтогазових корпорацій України. 

Джерело: розроблено автором. 

Першим кроком до підвищення ефективності діяльності національних 

нафтогазових корпорацій України стало прийняття Закону України «Про 

ринок природного газу» від 09.04.15 № 329-VIII [99], який з 1 жовтня 2015 

року вступив в дію та є законодавчим оформленням реформи газового 

сектора. Законом передбачено, з одного боку, державне регулювання 

монопольних ринків (транспортування, розподілу, зберігання, послуг 

установки LNG), з другого – розвиток вільної добросовісної конкуренції на 

товарному ринку природного газу. Таким чином на оптовому і роздрібному 

ринках природного газу з 1 жовтня 2015 року діятиме принцип вільного 

ціноутворення і свобода вибору джерел надходження природного газу, окрім 

випадків, коли Кабінетом Міністрів України покладено спеціальні обов’язки 

на суб’єктів ринку природного газу. 

Таким чином, забезпечення ефективності державного фінансового 

контролю діяльності державних підприємств нафтогазового сектора України 

залежить від рівня розвитку і спрацьованості таких груп складових 

державного регулювання нафтогазового сектора [130]: 

 нормативні документи, на основі яких здійснюється взаємодія між 

підприємствами та між підприємствами і державою; 

 особливі умови обороту продукції і ресурсів (наприклад, обмін 

акціями, надання кредитів, використання пільгових цін для взаємних 

розрахунків, безоплатна передача основних засобів у постійне або 

тимчасове використання тощо); 

 зобов’язання учасників щодо спільних дій, гарантії таких зобов’язань і 

санкції за їхні порушення; 

 система управління господарською взаємодією, що забезпечує (за 

можливих змін умов функціонування) потрібну синхронізацію 

діяльності його учасників, захист інтересів кожного з них і своєчасне 
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коригування їхніх подальших дій; 

 заходи фінансової, організаційної підтримки, включаючи державну. 

На нашу думку, для державних підприємств нафтогазового 

сектораУкраїни пріоритетами розвитку є [130]: 

 можливість задоволення зростаючого попиту на імпортовані 

енергоресурси;  

 забезпечення притоку капіталу та фінансування інвестицій в 

енергетичну інфраструктуру і розробку ресурсів;  

 забезпечення базової потреби населення в енергоресурсах та створення 

активного попиту на послуги паливно-енергетичного сектора.  

Слід також звернути увагу на диверсифікацію джерел постачань 

енергоресурсів і впровадження нових технологій для зниження залежності 

від імпорту сировини. 

 

 

3.3. Впровадження автоматизованих інформаційних систем 

державного фінансового контролю національних нафтогазових 

корпорацій України 

 

Сучасні глобалізаційні процеси демонструють важливість та життєву 

необхідність широкого впровадження інноваційних підходів до забезпечення 

економічної ефективності державного фінансового контролю за 

використанням бюджетних коштів. Особливо актуальним залишається 

фінансового контролю стратегічних підприємств національної економіки, до 

яких можна віднести національні нафтогазові корпорації, щорічні обсяги 

фінансування яких є значними. Насамперед до таких підприємств необхідно 

віднести національні нафтогазові корпорації [13]. 

Слід зазначити, що збільшення обсягів інформації через розширення 

джерел її надходження від органів контролю в рамках єдиної системи 

державного фінансового контролю значно ускладнює процес аналітичної 
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обробки та прийняття рішень. А це, у свою чергу, знижує ефективність 

державного фінансового контролю, тому ефективний фінансовий контроль 

можливо здійснювати тільки при використанні інформаційних технологій 

контролюючими органами [12, с. 3]. 

Тому, серед ключових  орієнтирів бюджетної політики має стати різке 

зменшення корупційної ємності бюджетної сфери на основі спрощення 

адміністративних процедур та впровадження новітніх технологій організації 

та контролю [18, c. 73]. При цьому, прискоренню процесів спрощення 

адміністративних процедур та впровадження новітніх технологій організації 

та контролю сприятимуть спеціальні заходи у сфері інформаційної та 

комунікаційної політики, які інтенсифікувати- муть участь спільноти у 

бюджетному процесі [18, c. 104-105]: 

 забезпечення якнайширшого відкритого доступу до інформації, 

пов’язаної з державним та місцевими бюджетами, налагодження 

відповідної інформаційної інфраструктури (інтернет-сайти), підготовка 

і оприлюднення оперативної аналітики, інфографіки тощо; 

 забезпечення відкритості та оперативного оновлення статистичної 

інформації, пов’язаної зі станом виконання державного та місцевих 

бюджетів, причому з боку не лише Казначейства, а й розпорядників 

бюджетних коштів; 

 забезпечення прозорості у використанні бюджетних коштів, що 

включає в себе впровадження вимог Закону України «Про відкритість 

публічних даних», доступу до відповідної інформації про результати 

контролю, утворення, розподілу та використання публічних коштів 

розпорядниками та одержувачами коштів державного та місцевих 

бюджетів, а також органами Пенсійного фонду та фондами 

загальнообов’язкового державного соціального страхування тощо (з 

цією метою вже в тестовому режимі працює портал eData); 

 досягнення прозорості у сфері державних закупівель, зокрема, 

забезпечення відкритості інформації про здійснювані державні 
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закупівлі з боку як державних органів, так і суб’єктів господарювання 

державного сектору економіки, недопущення виникнення випадків 

шахрайства тощо. 

Проте, найперше, варто віднести вимогу інформаційної забезпеченості 

як передумови для проведення якісної перевірки та підготовки висновків про 

реальний стан або дії підконтрольного об’єкта [13].  

На сьогодні відсутня єдина концепція проектування системи 

інформаційного забезпечення органів державного фінансового контролю. 

Наприклад, російські науковці С. Шохін і Л. Вороніна основними 

завданнями інформаційної системи забезпечення фінансового контролю 

вважають [147, с. 92]:  

 формування планів контрольних заходів;  

 проведення контрольних заходів;  

 складання звітів про результати контрольних заходів, їх 

систематизацію та зберігання;  

 формування інформаційної бази діючих нормативно-правових актів;  

 формування картотек фахівців, що залучаються для проведення 

контрольних заходів і контроль виконання рішень щодо порушень з 

питань контролю. 

Важливим кроком до поліпшення ефективності державного 

фінансового контролю стало прийняття в 2014 році Закону України «Про 

публічні закупівлі» [97]. Даний закон було прийнято на виконання дорожньої 

карти реалізації угоди про Асоціацію з ЄС, а також імплементовано базові 

норми Директив ЄС 20014/24/ЄС, 20145/25/ЄС, 89/665 та 92/13. Пізніше, у 

травні 2016 року Україна приєдналася до Угоди СОТ про державні закупівлі 

(GPA, Agreement on Government Procurement), що відкриває українським 

компаніям ринки державних закупівель 45 країн-учасників, серед яких 

Канада, США, Південна Корея, Сінгапур, Тайвань, Японія та ін. Загальний 

ринок оцінюється фахівцями в 1,7 трлн. грн. [63, c. 71]  
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Варто відзначити, що майже у всіх країнах декларується, що система 

державних закупівель має ґрунтуватися на принципах економії, 

ефективності, справедливості, боротьби з корупцією та мінімізації витрат, 

існує також система контролю за дотриманням цих принципів, що й робить 

більш ефективним цей механізм [84, c. 70]. 

Слід зазначити, що основні вимоги міжнародних угод про закупівлі 

(GPA, GATT) імплементовані в національне законодавство багатьох країн. І 

якщо Угорщині, Польщі [67], Латвії [120] та іншим країнам колишнього 

соціалістичного блоку довелося вносити суттєві зміни до свого 

законодавства, то в Японії, де закон про держбюджет, окрім іншого, описує 

загальні процедури прок’юременту, підлягали змінам тільки нормативні 

положення цього Закону [141]. 

У системі вітчизняних фінансово-правових норм реорганізовано 

інституційну структуру та функції контролюючих органів. Зокрема, 

скасовано функцію моніторингу за державними закупівлями в Міністерстві 

економічного розвитку та торгівлі України, а також обмежено повноваження 

Державного казначейства України при перевірці документів. Прийнятий 

Закон України «Про публічні закупівлі» посилює  антикорупційні та 

дерегуляційні норми.  

Ключовим аспектом даного закону стало законодавче врегулювання 

правових засад реформи сфери державних закупівель, які дозволять знизити 

корупційні ризики та підвищити ефективність державного фінансового 

контролю, у тому числі національних нафтогазових корпорацій. Основні 

положення даного закону були сформульовані на базі результатів роботи 

пілоту електронної системи державних закупівель Prozorro. Слід зазначити, 

що система Prozorro є складовою електронної системи закупівель. Так, п. 6 ч. 

1 ст. 1 Закону визначено, що електронна система закупівель – інформаційно-

телекомунікаційна система, що забезпечує проведення процедур закупівель, 

створення, розміщення, оприлюднення та обмін інформацією і документами 

в електронному вигляді, до складу якої входять веб-портал Уповноваженого 
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органу (тобто система Prozorro), авторизовані електронні майданчики, між 

якими забезпечено автоматичний обмін інформацією та документами. 

Електронна система закупівель побудована таким чином, що ні 

держава, ні адміністратор системи не можуть здійснювати вплив на 

учасників процедури закупівлі та будь-яким чином відсіювати їх. 

Як наслідок, за підсумками 2016 року, починаючи з квітня, коли 

електронна система закупівель  Prozorro почала працювати, було досягнуто 

економії на рівні 8,78 млрд. грн., з них економія профільного Міністерства 

енергетики та вугільної промисловості України склала 1,35 млрд. грн. або 

15% від загальної суми економії бюджетних коштів, що є другим показником 

в структурі зекономлених коштів [3]. Отже, очевидним є ефект від 

запровадження електронної системи закупівель – сучасної автоматизованої 

інформаційної системи для аналізу, управління та контролю за витратами 

державних підприємств. 

Однак, це лише одна із складових, що дозволяє підвищити 

ефективність державного фінансового контролю державних нафтогазових 

компаній в Україні. 

На нашу думку, варто виокремити наступні напрями державного 

фінансового контролю для врахування при автоматизації їх процесів на 

національних нафтогазових корпораціях України: 

1) Операційні фінанси: бухгалтерія, облік і аудит. Уніфіковані правила 

Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). 

2) Бізнес-фінанси або так звана «експертна підтримка»: бізнес-контролінг, 

планування, бюджетування, аналіз, управлінська звітність, 

моделювання, прогнозування. 

3) Спеціальні фінанси: інвестиційні ресурси. 

Важливим рішенням щодо підвищення ефективності державного 

фінансового контролю з використанням автоматизованих інформаційних 

систем для аналізу, управління та контролю за операційною діяльністю 

державних підприємств нафтогазового сектора. При цьому, всі складові 
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(процеси) операційної діяльності державного нафтогазового підприємства – 

закупівля, зберігання, виробництво, доставка, продаж, обслуговування – 

мають стати окремими елементами електронної системи управління 

операційною діяльністю державної нафтогазової корпорації.  

Ефективність операційної діяльності має вимірюватися через 

співвідношення обсягів і якості виробленої продукції або наданих послуг до 

обсягів використаних для цього ресурсів. При цьому, така електронна 

система управління операційною діяльністю підприємства має виводити дані 

щодо втрат ресурсів: неефективного використання робочого часу, 

обладнання, складських приміщень, логістики, страти сировини, матеріалів, 

енергії тощо. 

Окремо мають генеруватися дані шодо прихованих втрат – 

понаднормові запаси матеріалів або готової продукції, неліквіди, занадто 

тривалий операційний цикл, порушення термінів постачання продукції, 

надання послуг, втрачені обсяги продажу, невідповідність потребам і скарги 

клієнтів. 

Аналіз фактичних показників є неможливим без використання 

інструменту операційного планування процесів, ресурсів, термінів. Для 

якісного планування потрібно мати норми витрат матеріальних і трудових 

ресурсів, норми запасів, а також втрат. Спочатку це можуть бути не точні, а 

експертно оцінені показники, пізніше – планові показники, розраховані на 

основі результатів базового періоду. 

Для забезпечення отримання інформації щодо операційної діяльності 

державного нафтогазового підприємства з метою проведення державного 

фінансового контролю, необхідно, щоб всі операції, важливі події та 

процедури контролю були повно, своєчасно та достовірно викладені. Якщо 

інформація є відповідною і цінною для керівництва та прийняття рішень, 

відповідні операції та події повинні бути зафіксовані, оброблені та можуть 

бути передані негайно після їх настання. У даному контексті, важливим є 

процес відбору з великого обсягу інформації тієї, що є корисною. Цей процес 



 

177 
 

полегшується за рахунок впровадження розгалужених інформаційних систем 

збору, збереження, обробки і аналізу інформації. Окрім того, що такі 

інформаційні системи, як правило, комп’ютеризовані, однак потребують 

людського внеску та координації і часто розглядаються у контексті 

внутрішньої обробки даних.  

Для забезпечення керівництва надійною інформацією необхідна також 

правильна класифікація операцій та подій [31, c. 41].   Пропонуємо 

електронну систему управління операційною діяльністю державної 

нафтогазової корпорації розроблювати й структурувати на основі 

використання моделі «5P операційного менеджменту».  

Наприкінці 1970 – початку 1980-х рр. дослідники Гарвардської бізнес-

школи розробили модель «5Р операційного менеджменту» (англ. – “5Ps of 

operational management”). Відповідно до неї, для вибору оптимальної 

виробничої стратегії і тактики аналізуються п'ять основних операційних 

ресурсів:  

1) Підприємства, виробничі підрозділи (англ. – “Plants”);  

2) Матеріали, сировина, напівфабрикати (англ. – “Parts”);  

3) Процеси (англ. – “Processes”);  

4) Персонал, людські ресурси (англ. – “People”);  

5) Планування й управліський контроль, звітність (англ. – “Planning and 

Control Systems”). 

Отже, розвиток інформаційних систем покращує здатність організації 

здійснювати оцінку та моніторинг діяльності організації в цілому та існуючої 

аналітичної інформації. Складність інформаційних систем в організації 

зростає разом із запровадженням нових потужних технологій. Однак довіра 

до інформаційних систем на стратегічному та операційному рівнях формує 

ряд нових ризиків, які повинні бути враховані – зокрема, йдеться про 

помилки у системах захисту або комп’ютерні шахрайства. З огляду на це, 

особливо важливим є збереження інформації.  
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Результатом роботи інформаційних систем є звіти, що містять 

операційну, фінансову та не фінансову, а також іншу, необхідну для 

контролю інформацію. Вони містять не лише внутрішні дані, але й 

інформацію про зовнішні події, заходи та умови, виконання яких необхідно 

для забезпечення процесу прийняття рішень та звітування. 

Автоматизована інформаційна система державного фінансового 

контролю національних нафтогазових корпорацій потребує також 

поліпшення ефективності управління нею. 

До прикладу, система в автоматичному режимі збирає й аналізує дані, 

підсумовує результати й надає висновки, транслюючи їх до центру прийняття 

рішень. Але функція контролю й прийняття управлінського рішення 

залишається за людиною. До компетенцій таких працівників висуваються 

особливі вимоги, їх наявність в штаті національної нафтогазової корпорації є 

обов’язковим з точки зору високої відповідальності за використанням 

фінансових ресурсів. 

Застосування автоматизованих інформаційних систем, ініціатором 

впровадження яких зазвичай є власник суб’єкта господарювання (а в нашому 

дослідженні – держава в особі центрального органу виконавчої влади), може 

зводитися також до рішення локальних завдань одного або декількох 

структурних підрозділів національних нафтогазових корпорацій. 

При цьому, напрями державного фінансового контролю в даному 

випадку можуть охоплювати різноманітні аспекти бізнес-процесів. Це і аудит 

виробничих ресурсів компанії, впровадження консолідованої структури 

документообігу між різними об’єктами нафтогазового господарства 

(свердловини, нафтобази та газові сховища, автозаправні станції, центри 

дистрибуції, відділки, філії, структурні підрозділи центрального офісу), 

формування ієрархічної системи прийняття рішень і виявлення шахрайських 

схем. 

У такому випадку ініціаторами фінансового контролю з використанням 

автоматизованих інформаційних систем можуть бути: виробничий 
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департамент, служба внутрішньої безпеки, контрольно-ревізійна служба, 

відділ кадрів, служба логістики, комерційний та фінансовий департаменти, 

підрозділ ІТ тощо. 

Загалом, автоматизовані інформаційні системи забезпечують 

реалізацію зазначених вище принципів: публічності процесу закупівель 

продукції для державних потреб, рівноправності у процесі закупівель і 

відкритого доступу до інформації про укладені контракти [84, c. 70-71]. 

Використання інформаційних електронних мереж дозволяє підвищити 

ефективність державних закупівель і сприяє ефективному освоєнню 

державних фінансів. 

Таким чином, важливою вимогою побудови єдиної системи 

державного фінансового контролю є створення в державі ефективної 

автоматизованої інформаційно-аналітичної системи на основі сучасних 

інформаційних технологій, яка призначена для збирання, зберігання, пошуку 

та видачі інформації про всі здійснені контрольні заходи та їхні результати, 

тобто для систематизації даних контролю та узагальнюючого висновку й 

прийняття управлінських рішень. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

 

Визначено стратегічні пріоритети модернізації механізмів державного 

фінансового контролю національних нафтогазових корпорацій України з 

урахуванням необхідності чіткого розмежування вдосконалення заходів 

державного (внутрішнього) фінансового контролю та необхідності 

здійснення зовнішнього фінансового аудиту. Доведено, що система 

внутрішнього фінансового контролю призначена для мінімізації ризиків 

помилок на підприємстві, а також фактів зловживань службовим становищем 

з боку співробітників. Розроблено відповідну концепцію побудови системи 

внутрішнього фінансового контролю  

Визначено також, що зовнішній фінансовий аудит повинен складатись 

із двох процесів: аналізу фінансової звітності компанії та оцінки систем 

контролю за достовірністю фінансової звітності, що дозволить мінімізувати 

потенційні та наявні ризики, а також нівелювати негативні наслідки, що 

можуть виникати в операційній та бізнес-діяльності компаній у цій галузі 

економіки. 

Розроблено основні напрями вдосконалення організаційно-

інституціональної структури органів державного фінансового контролю та їх 

функцій у відповідності до вимог INTOSAI, а саме: впорядкування та 

усунення розбіжностей у процесі функціонування державних інституцій, що 

здійснюють державний фінансовий контроль; сертифікація державними 

наглядовими органами приватних аудиторських фірм для роботи з 

національними нафтогазовими корпораціями; завершення процесів 

роздержавлення та приватизації національних нафтогазових корпорацій, 

діяльність яких є або може бути економічно ефективною та задовольняти 

економічні інтереси їх власників; завершення гармонізації нормативно-

правової бази в нафтогазовій сфері до стандартів ЄС. 
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Визначено основні шляхи впровадження автоматизованих 

інформаційних систем державного фінансового контролю національних 

нафтогазових корпорацій України, що має охоплювати такі напрями як: 

операційні фінанси, бізнес-фінанси та спеціальні фінанси або інвестиційні 

ресурси. Запропоновано електронну систему управління операційною 

діяльністю державної нафтогазової корпорації на основі використання моделі 

«5P операційного менеджменту», яка дозволяє аналізувати п'ять основних 

операційних ресурсів: підприємства та його виробничі підрозділи; матеріали, 

сировину, напівфабрикати; процеси; персонал та людські ресурси; 

планування й управлінський контроль, звітність. 

Отже, врахування у державних нормативних документах 

вищеописаних шляхів модернізації державного фінансового контролю 

національних нафтогазових корпорацій є важливою передумовою 

забезпечення розвитку нафтогазового сектора та фінансової стабільності 

економіки України. 
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ВИСНОВКИ 

 

У результаті проведеного дослідження з метою вдосконалення 

теоретичних засад та обґрунтування пропозицій щодо модернізації 

державного фінансового контролю національних нафтогазових корпорацій 

України для стабільного функціонування енергетичного ринку та виконання 

поставлених цілей державної фінансової політики, зроблено наступні 

висновки: 

1. Державний фінансовий контроль – це сукупність заходів, 

здійснюваних органами державної влади, а також підрозділами внутрішнього 

фінансового контролю державних підприємств, по відношенню до суб’єктів 

господарювання з метою забезпечення безперервного кругообігу фінансових 

ресурсів у процесі господарської діяльності, поповнення доходів бюджетів 

різних рівнів, соціально-економічної ефективності, виявлення резервів та 

запобігання економічних втрат і порушень, і яка здійснюється за допомогою 

прямих та непрямих механізмів та інструментів реалізації фінансової 

політики держави. 

2. Класифікація видів державного фінансового контролю 

здійснюється за характером діяльності та організаційною приналежністю 

суб’єктів контролю. Державний фінансовий контроль характеризується як 

системний і багатоаспектний процес, оскільки при його проведенні всебічно 

вивчається фінансово-господарська діяльність підприємств, причому 

фактично державний фінансовий контроль здійснюється різними суб’єктами 

контролю, зокрема державними посадовими особами.  

3. Діяльність системи державного фінансового контролю корпорацій 

європейських країн спирається на загальновизнані принципи, вироблені 

протягом тривалого часу й закріплені в Лімській декларації керівних 

принципів контролю. Європейський досвід побудови систем державного 

фінансового контролю корпорацій свідчить про те, що остання формується за 
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певною схемою, з розмежуванням сфер контролю і підпорядкованості 

органів контролю. При цьому, простежується їх чітка ієрархічна система. 

4. Завдання державного фінансового контролю в сучасних умовах 

розвитку європейських держав, зокрема: управління економікою держави в 

суворому дотриманні законодавства; забезпечення цільового і ефективного 

використання державних фінансових ресурсів; досягнення раціонального та 

ефективного розміщення об'єктів державної власності; правомірності і 

цільового та ефективного використання, доходів від майна (в тому числі 

цінних паперів), що перебуває у державній власності, та інші;  

5. Модель державного фінансового контролю в Україні не повністю 

відповідає Європейській моделі функціонування державного фінансового 

контролю, зокрема в частині впровадження та розвитку аудиту державних 

фінансів. Обґрунтовано необхідність активізації реформування та 

модернізації державного фінансового контролю в процесі євроінтеграційних 

відносин. Зокрема, запропоноване розмежування повноважень Рахункової 

палати та Державної аудиторської служби України та закріплення у 

вітчизняному законодавстві статусу вищого органу аудиту. 

6. Заходи державного фінансового контролю щодо фінансово-

господарської діяльності національних нафтогазових корпорацій України не 

охоплювали весь спектр діяльності такої категорії суб’єктів господарювання, 

зводячись до поверхневого аналізу використання бюджетних коштів з метою 

здійснення фінансово-господарської діяльності. Недостатня дієвість методів, 

механізмів та інструментів, застосування санкцій щодо виявлених 

правопорушень у діяльності національних нафтогазових корпорацій України 

спричиняє  неефективність фінансового контролю національних 

нафтогазових корпорацій України. 

7. Державний фінансовий контроль національних нафтогазових 

корпорацій є важливою складовою фінансової політики України. На основі 

фінансової звітності НАК «Нафтогаз України» побудовано економіко-

математичну модель, котра показує, які фактори діяльності нафтогазового 
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монополіста негативно впливають як на видаткову частину державного 

бюджету, так і на розмір бюджетного дефіциту. Визначено роль державного 

фінансового контролю національних нафтогазових корпорацій, як ключову, з 

точки зору формування передумов для розвитку діяльності таких суб’єктів 

господарювання й поліпшення їх впливу на ефективність фінансової 

політики України. 

8. Стратегічними пріоритетами модернізації механізмів державного 

фінансового контролю національних нафтогазових корпорацій України 

мають стати заходи, направлені на забезпечення максимізації прибутку в 

перспективному періоді, мінімізації репутаційних та комплаєнс-ризиків, 

посилення позицій суб’єктів господарювання на етапі становлення і розвитку 

ділових відносин з третіми особами такими, як кредитні рейтингові 

агентства, потенційні покупці / інвестори, кредитори, страхові компанії, 

контрагенти і бізнес-партнери.  

9. Вдосконалення організаційно-інституціональної структури органів 

державного фінансового контролю та їх функцій у відповідності до вимог та 

принципів INTOSAI має здійснюватися в двох самостійних формах: 

незалежний від органів виконавчої влади зовнішній аудит (Рахункова палата) 

і внутрішній урядовий фінансовий контроль (Державна аудиторська служба 

України) на засадах забезпечення публічної звітності та професійного 

нагляду, об’єктивності та доказовості аудиторських звітів. Окрім 

впорядкування функціонування державних інституцій, що здійснюють 

фінансовий контроль, важливим є формування правового поля за 

стандартами INTOSAI:  вповноважені державні наглядові органи можуть 

здійснювати сертифікацію приватних аудиторських фірм для роботи у 

публічному секторі. 

10. Актуальними завданнями модернізації механізмів державного 

фінансового контролю національних нафтогазових корпорацій України є 

впровадження контролюючих автоматизованих інформаційних систем на 

основі єдиної законодавчо затвердженої концепції проектування системи 



 

185 
 

інформаційного забезпечення органів державного фінансового контролю, що 

дозволить забезпечити реалізацію принципів публічності та відкритості 

процесів, а також сприятиме економії державних фінансів. 

11. Запропоновано електронну систему управління операційною 

діяльністю державної нафтогазової корпорації на основі використання моделі 

«5P операційного менеджменту», що дозволить забезпечити ефективність 

використання автоматизованих інформаційних систем державного 

фінансового контролю національних нафтогазових корпорацій України та на 

практиці має охоплювати такі напрями як: операційні фінанси, бізнес-

фінанси та спеціальні фінанси або інвестиційні ресурси.  
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Додаток А 

Критерії віднесення підприємств до певної категорії згідно чинного законодавства 

Мікропідприємства Малі підприємства Середні підприємства Великі підприємства 

Ті, що одночасно 

задовольняють дві з таких 

трьох ознак: 

Ті, що не відповідають 

критеріям, встановленим 

для мікропідприємств, 

та одночасно задовольняють 

дві з таких трьох ознак: 

Ті, що не відповідають 

критеріям, встановленим 

для малих підприємств, 

та одночасно 

задовольняють дві з таких 

трьох ознак: 

Ті, що не відповідають 

критеріям, встановленим 

для середніх підприємств, 

та одночасно задовольняють 

дві з таких трьох ознак: 

балансова вартість 

активів – до 350 тис. євро; 

чистий дохід від реалізації 

продукції (товарів, робіт, 

послуг) – до 700 тис. євро; 

середня кількість 

працівників –  

до 10 осіб 

балансова вартість активів – 

до 4 млн євро; 

чистий дохід від реалізації 

продукції (товарів, робіт, 

послуг) –  

до 8 млн євро; 

середня кількість 

працівників –  

до 50 осіб 

балансова вартість 

активів – до 20 млн євро; 

чистий дохід від реалізації 

продукції (товарів, робіт, 

послуг) –  

до 40 млн євро; 

середня кількість 

працівників –  

до 250 осіб 

балансова вартість активів –  

понад 20 млн євро; 

чистий дохід від реалізації 

продукції (товарів, робіт, 

послуг) –  

понад 40 млн євро; 

середня кількість 

працівників – 

понад 250 осіб 

 

Джерело: складено автором [93; 95]. 
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Додаток Б 

 

Класифікація форм та видів державного фінансового контролю  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: складено автором.  

За характером діяльності 
Загальний 

Спеціалізований 

За організаційною 

приналежністю 

Зовнішній 

Внутрішній 

В залежності від частоти 

проведення 

Безперервний 

(систематичний) 

Одиничний 

Періодичний 

В залежності від часу 

здійснення 

Попередній 

(превентивний) 

Наступний 

(ретроспективний) 

Поточний (оперативний) 

За змістом перевірки 

Комплексні 

Тематичні 

За сферою контролю 

Бюджетний  

Фінансово-господарський 
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Додаток В 

 

Класифікація методів державного фінансового контролю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: складено автором [62, c. 24-26]. 

 

 

 

 

Методи державного 

фінансового контролю 

Загальнонаукові 

методичні прийоми 

Специфічні методичні 

прийоми 

- Аналіз; 

- Синтез; 

- Індукція; 

- Дедукція; 

- Аналогія; 

- Моделювання; 

- Абстрагування; 

- Конкретизація; 

- Системний аналіз; 

- Функціонально-

вартісний аналіз 

- Методичні прийоми 

фактичного контролю; 

- Методичні прийоми 

документального 

контролю 



 

212 
 

 



 

 

212 
 

Додаток Д 

Показники розвитку нафтогазового сектора України,  

використані при побудові багатофакторної економіко-математичної моделі  

Період 

Індекс 

виробниц

тва коксу, 

продуктів 

нафтопере

роблення, 

% до 

поп.пер. 

Ціна 

нафти 

марки 

Brent, $ 

(середня 

за 

квартал) 

Середня 

митна 

вартість 

імпортного 

природного 

газу для 

України, $ 

Офіційн

ий курс 

НБУ, $ 

(середні

й за 

квартал) 

Облікова 

ставка 

НБУ, % 

(на кінець 

періоду) 

Ліквідність 

банківської 

системи, 

млрд. грн. 

(середня за 

квартал) 

Обсяги 

державни

х видатків 

на ПЕК, 

млн. грн. 

Обсяги 

міжнародно

ї фінансової 

підтримки 

ПЕК 

(держпрогр

ами), млн. 

грн. 

Роздрібний 

товарообор

от світлих 

нафтопроду

ктів і газу, 

млн. грн. 

(середній за 

квартал) 

Вартість 

електроене

ргії для 

промислови

х 

підприємст

в, грн. 

(середня за 

квартал) 

Чистий 

фінансовий 

результат 

"НАК 

"Нафтогаз 

України", 

млн. грн. 

Довгострок

ові 

зобов’язанн

я і 

забезпеченн

я, млн. грн. 

Дефіцит 

державного 

бюджету, 

млн. грн. ("-

" дефіцит, 

"+" 

профіцит) 

Кредитув

ання з 

державно

го 

бюджету 

(надання 

кредитів), 

млн. грн. 

1 кв. 2013 -21,30 112,32 421,85 7,99 7,50 26,50 3 922,00 515,84 5 103,77 96,82 -7 749,69 32 793,22 -4 523,07 1 612,03 

2 кв. 2013 -17,40 101,64 412,70 7,99 7,50 23,91 3 922,00 515,84 6 414,87 100,56 -9 997,62 24 410,54 -18 217,44 633,12 

3 кв. 2013 -13,80 110,03 397,85 7,99 6,50 26,23 3 922,00 515,84 7 080,00 102,57 -10 571,21 24 410,53 -12 468,86 1 003,58 

4 кв. 2013 -10,80 109,78 393,50 7,99 6,50 27,35 3 922,00 515,84 6 499,07 103,24 -12 521,32 27 197,42 -29 497,30 2 751,32 

1 кв. 2014 1,20 107,74 310,17 9,56 6,50 28,20 2 604,40 670,56 5 538,63 103,24 -25 305,75 33 148,43 -4 094,16 363,45 

2 кв. 2014 -2,30 109,95 276,41 11,67 9,50 29,11 2 604,40 670,56 7 473,53 115,84 -51 595,22 34 713,66 -18 592,14 1 438,19 

3 кв. 2014 -14,20 101,29 375,16 12,39 12,50 28,60 2 604,40 670,56 8 007,73 144,23 -62 474,67 36 643,35 -17 418,82 1 696,20 

4 кв. 2014 -21,30 71,11 381,48 13,65 14,00 30,36 2 604,40 670,56 7 710,70 149,01 -85 044,81 26 611,56 -37 947,68 3 219,55 

1 кв. 2015 -41,60 56,89 331,99 21,54 19,50 29,52 658,37 1 711,80 6 467,07 161,18 -21 901,14 36 996,96 4 168,86 982,45 

2 кв. 2015 -37,40 65,31 285,92 21,20 30,00 25,17 658,37 1 711,80 7 534,40 168,66 -4 468,39 43 934,87 -6 278,04 1 811,98 

3 кв. 2015 -26,50 51,58 261,68 22,73 27,00 26,99 658,37 1 711,80 7 850,13 180,24 233,67 41 100,80 10 902,69 2 418,10 

4 кв. 2015 -19,10 43,82 233,34 25,51 22,00 26,73 658,37 1 711,80 7 398,70 182,50 -25 096,09 35 435,65 -53 961,03 2 035,46 

 

Джерело: складено автором [115; 124; 136]. 
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Додаток Е 

 

Довідки про впровадження результатів дослідження 
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