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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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 

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.  
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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 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; 
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- розробити інструменти модернізації організаційно-

інституціональної структури органів державного фінансового контролю та 

їх функцій у відповідності до вимог INTOSAI;  

- 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 

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: 
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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; 

- 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 
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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 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.); 

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 
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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 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 
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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. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі дисертаційної роботи розкрито актуальність теми 

дослідження, сформульовано його мету та завдання, визначено об’єкт та 

предмет, наукову новизну і практичне значення одержаних результатів 

дослідження. 

У першому розділі «Теоретичні засади аналізу державного 

фінансового контролю корпорацій» удосконалено формулювання 

сутності державного фінансового контролю корпорацій та теоретичні 

підходи до його визначення, 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. 

При розкритті економічної сутності та теоретичних підходів до 

визначення державного фінансового контролю корпорацій вдосконалено 

наукові підходи до його трактування, що обумовлюється різницею в 

розумінні мети державного фінансового контролю, а отже й підходів до 

оцінювання його ефективності. Державний фінансовий контроль 

національних нафтогазових корпорацій є складовою фінансової політики 

держави, оскільки виокремлюється не просто самостійним суб’єктним 

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

державного фінансового контролю. Враховуючи те, що держава виступає 

основним гарантом зобов’язань діяльності національних нафтогазових 

корпорацій, тому прямо впливає на забезпечення фінансової стабільності 

та економічної безпеки держави. Досягнення цілей державного 

фінансового контролю національних нафтогазових корпорацій 

здійснюється за допомогою прямих та непрямих механізмів та 

інструментів реалізації фінансової політики держави. 

Систему державного фінансового контролю визначено як трирівневу 

модель, що передбачає сукупність форм контролю, у якій найвищим 

рівнем є централізований зовнішній контроль від імені уряду та 

парламенту (як законодавчої гілки влади), на другому рівні – державний 

внутрішній фінансовий контроль, а на третьому рівні діють 

децентралізовані підрозділи внутрішнього аудиту на конкретному 

підприємстві. Найнижчі два рівні цієї моделі, базуючись на 

відповідальності та підзвітності керівника організації будь-якого рівня, і 

являють собою систему державного внутрішнього фінансового контролю 
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європейського зразка, прийняту в Україні в якості зразка при проведенні 

реформування. 

Фінансовий контроль охоплює не лише державний сектор економіки, 

він поширюється і на приватно-підприємницьку діяльність, і на 

підприємства, де держава приймає участь у капіталі, при цьому не має 

вирішального впливу на здійснення господарської діяльності таких 

підприємств. 

Державний фінансовий контроль передбачає здійснення процедур 

контролю на всіх етапах фінансової діяльності національних корпорацій 

нафтогазового сектору (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Здійснення державного фінансового контролю національних 

нафтогазових корпорацій. 

Джерело: розроблено автором. 

Європейський досвід функціонування системи державного 

фінансового контролю засвідчує, що організація контролю є обов'язковим 

елементом управління суспільними фінансовими ресурсами, так як таке 

управління тягне за собою відповідальність перед суспільством. Виходячи 

із універсальність принципів незалежності, об’єктивності, компетентності 

та гласності, які закріплені у Лімській декларації для побудови системи 

державного фінансового контролю, розроблено рекомендації стосовно 

застосування в Україні кращих європейських практик побудови систем 

державного фінансового контролю корпорацій: управління економікою 

держави в суворому дотриманні законодавства; забезпечення цільового і 

ефективного використання державних фінансових ресурсів; досягнення 

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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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 функціонування системи 

державного фінансового контролю продемонструвало його важливу роль 

як складової фінансової політики держави, що полягає у визначенні цілей 

державного управління в контексті реалізації державного фінансово-

економічного регулювання та виокремленні заходів впливу на суб’єктів 

економіки. 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.  

У другому розділі «Державний фінансовий контроль 

національних нафтогазових корпорацій в Україні» виявлено 

особливості організації державного фінансового контролю національних 

нафтогазових корпорацій України, узагальнено особливості контролю їх 

фінансово-господарської діяльності та визначено роль державного 

фінансового контролю нафтогазових корпорацій як складової фінансової 

політики України (на прикладі НАК «Нафтогаз України»). 

Результати еволюції нафтогазового сектора України впродовж 

минулих двадцяти років і низька ефективність його суб’єктів 

господарювання є у значній мірі ефектом політики держави, яка, попри 

виконання регуляторної функції, залишалась власником або співвласником 

практично всіх найважливіших суб'єктів, діючих в цій галузі. Виявлено, 

що дотепер невирішеною проблемою залишається питання модернізації 

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

функцій контролю за використанням бюджетних коштів практично 

ідентична вітчизняній (табл. 1). 

Таблиця 1  

Порівняльна таблиця побудови інституційно-правової системи державного 

фінансового контролю у Франції та Україні 

Франція Україна 

Цілі та завдання органів державного 

фінансового контролю в проаналізованих 

країнах 

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 

Генеральна 

інспекція 

фінансів  

Державна 

аудиторська 

служба України 

Здійснення державний (внутрішній) фінансовий 

контроль через проведення: 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 

Джерело: складено автором. 

Однак, не дивлячись на схожі характеристики системи державного 

фінансового контролю в Україні з європейськими зразками, варто 

відмітити її низьку ефективність. Як результат, за даними офіційного сайту 

Рахункової палати України, у 2017 році 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 майже 3,9 млрд. грн. Для порівняння, аналогічна ситуація була й у 

2016 році – обсяг порушень бюджетного законодавства, неефективного 

управління та використання державних коштів склав 3,8 млрд. грн. 

Значні обсяги порушень, виявлені у результаті державного 

фінансового контролю національних корпорацій України, а також низька 

ефективність санкцій щодо виявлених Рахунковою палатою 

правопорушень притаманні насамперед нафтогазовому сектору і така 

тенденція зберігається протягом багатьох років, що спричинює значне 

розтрачання державних коштів, недоотримання бюджетних доходів та 

негативно впливає на дефіцит бюджету. 

Державний фінансовий контроль нафтогазових корпорацій є вагомою 

складовою фінансової політики України. На прикладі НАК «Нафтогаз 
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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 його дефіциту. 

Зокрема, результати побудованої багатофакторної економіко-математичної 

моделі дозволили підтвердити наявність позитивного зв’язку між 

ключовими показниками фінансово-господарської діяльності НАК 

«Нафтогаз України» та ефективністю бюджетної й боргової політики 

України.  

Таким чином, низька ефективність механізмів державного 

фінансового контролю національних нафтогазових корпорацій в Україні, 

відсутність чітких законодавчо визначених методів усунення порушень 

фінансового законодавства негативно впливає на показники фінансової 

політики України, а отже й не сприяє соціально-економічному розвитку 

держави. 

У третьому розділі «Шляхи модернізації державного фінансового 

контролю національних нафтогазових корпорацій України» визначено 

механізми модернізації механізмів державного фінансового контролю 

національних нафтогазових корпорацій України, розроблено основні 

напрями вдосконалення організаційно-інституціональної структури 

органів державного фінансового контролю та їх функцій у відповідності до 

вимог INTOSAI та визначено основні шляхи впровадження 

автоматизованих інформаційних систем державного фінансового 

контролю національних нафтогазових корпорацій України. 

Окреслено 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. Призначенням системи 

внутрішнього фінансового контролю визначено мінімізацію ризиків 

помилок на підприємстві, а також фактів зловживань службовим 

становищем з боку співробітників.  

Зовнішній фінансовий аудит, як вищий рівень державного 

фінансового контролю, структурно охоплює два процеси: аналіз 

фінансової звітності компанії та оцінювання систем контролю за 

достовірністю фінансової звітності. Такий алгоритм проведення 

контролюючих заходів пропонується з метою мінімізації потенційних та 

існуючих ризиків, а також нівелювання негативних наслідків, що можуть 

виникати в операційній та бізнес-діяльності національних нафтогазових 

корпорацій.  

Розроблено відповідну концепцію побудови системи внутрішнього 

фінансового контролю (рис. 2). 
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Рис. 2. Концепція побудови системи внутрішнього фінансового контролю на підприємствах нафтогазового сектора  

з урахуванням галузевої специфіки.  

Джерело: розроблено автором. 

1.1. Оцінка та аналіз 

ідентифікованих ризиків 

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») 
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Розроблені напрями модернізації чинної організаційно-

інституціональної структури органів державного фінансового контролю в 

Україні 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 шляхи впровадження автоматизованих інформаційних 

систем, 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. Використання 

автоматизованих інформаційних систем має охоплювати такі напрями як: 

операційні фінанси, бізнес-фінанси та спеціальні фінанси або інвестиційні 

ресурси.  

Обґрунтовано доцільність імплементації електронної системи 

управління операційною діяльністю національної нафтогазової корпорації 

України 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. 

Імплементація у вітчизняне законодавство та реалізація на практиці 

вищеописаних шляхів модернізації державного фінансового контролю 

національних нафтогазових корпорацій сприятиме чіткому розмежуванню 

функцій органів державного фінансового контролю та впровадженню 

сучасних інформаційних технологій у процес проведення контролюючих 

заходів, є важливою передумовою забезпечення розвитку нафтогазового 

сектора та фінансової стабільності економіки України.  

 

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 
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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 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. 
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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 

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 
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основі єдиної законодавчо затвердженої концепції проектування системи 

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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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних 

наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2017. 

Сутність державного фінансового контролю корпорацій та теоретичні 

підходи до його визначення обумовлюються різним розумінням мети 

державного фінансового контролю й підходів до оцінки його ефективності. 

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. 

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 державний 

фінансовий контроль нафтогазових корпорацій як складову фінансової 

політики України (на прикладі НАК «Нафтогаз України»).  

Визначено стратегічні пріоритети модернізації механізмів державного 

фінансового контролю національних нафтогазових корпорацій України. 

Розроблено основні напрями вдосконалення організаційно-

інституціональної структури органів державного фінансового контролю та 

їх функцій у відповідності до вимог INTOSAI. Визначено основні шляхи 

впровадження автоматизованих інформаційних систем державного 

фінансового контролю національних нафтогазових корпорацій України. 

Ключові слова: державний фінансовий контроль, фінансовий аудит, 

національна нафтогазова корпорація, фінансова політика, фінансова система, 

державне фінансове регулювання, інституційні перетворення економіки, 

нафтогазовий сектор. 

 

АННОТАЦИЯ 

Стрекаль О.О. Модернизация государственного контроля 

национальных нефтегазовых корпораций Украины. - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.08 - деньги, финансы и кредит. - Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2017. 

Раскрыты теоретические подходы к определению сущности 

государственного финансового контроля, которые обусловливаются 

различным пониманием его цели и оценки эффективности. Определены 

особенности классификации форм, видов и методов государственного 

финансового контроля корпораций. Изучен европейский опыт построения 

систем государственного финансового контроля корпораций в контексте его 

модернизации в Украине.  
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Выявлены основные тенденции и принципы организации 

государственного финансового контроля национальных нефтегазовых 

корпораций Украины. Проведённый анализ особенностей контроля 

финансово-хозяйственной деятельности национальных нефтегазовых 

корпораций Украины продемонстрировал важную роль интеграции в 

организационную структуру предприятий отдельных подразделений 

внутреннего финансового контроля.  

Стратегическими приоритетами модернизации механизмов 

государственного контроля национальных нефтегазовых корпораций 

Украины должны стать меры, направленные на обеспечение максимизации 

прибыли в будущих периодах. Исследованы основные направления 

совершенствования организационно-институциональной структуры органов 

государственного финансового контроля и их функций в соответствии с 

требованиями INTOSAI. Определены основные пути внедрения 

автоматизированных информационных систем государственного контроля 

национальных нефтегазовых корпораций Украины, что позволит 

систематизировать данные контроля и обобщающего вывода для принятия 

управленческих решений. 

Ключевые слова: государственный финансовый контроль, 

финансовый аудит, национальная нефтегазовая корпорация, финансовая 

политика, финансовая система, государственное финансовое 

регулирование, институциональные преобразования экономики, 

нефтегазовый сектор. 

 

ANNOTATION 

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

and gas corporations of Ukraine. - The manuscript. 

The Dissertation submitted in fulfillment of the requirements for the PhD 

degree in economic sciences, specialty 08.00.08 – money, finance and credit. – 

Taras Shevchenko Kyiv National University, Kyiv, 2017. 

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 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 
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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 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. It is developed the main ways of improvement the organizational-

institutional structure of state financial control and its functions in accordance 

with the requirements of INTOSAI. The possibilities of implementation the 

automated information systems in process of making the state financial control 

of national oil and gas corporations of Ukraine are determined. Thus, 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. 

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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