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Передмова 

Цей звіт сформовано в рамках Проекту з реформування підприємств державної 
форми власності в секторі вуглеводнів, що реалізований згідно Плану дій щодо 
поглиблення співробітництва між Урядом України та ОЕСР для впровадження 
Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та ОЕСР. Проект 
підтримує зусилля органів державної влади  України реформувати корпоративне 
врядування в секторі вуглеводнів. Проект започатковано у січні 2018 року з метою 
досягти наступних результатів до березня 2019 р.: 

 визначити пріоритетні напрями аналізу та початкового оцінювання 
досягнутого прогресу і проблем, з якими стикнулися в процесі реалізації 
реформи корпоративного врядування в секторі вуглеводнів в Україні. Як 
приклад для аналізу, запропоновано Національну акціонерну компанію 
"Нафтогаз України" (далі також  – НАК Нафтогаз України); 

 комплексно оцінити прогрес сектора вуглеводнів в Україні в реалізації 
реформ корпоративного управління відповідно до інструменту ОЕСР Керівні 
принципи корпоративного врядування на підприємствах державної форми 
власності та надати рекомендації на майбутнє; а також, 

 поширювати інформацію в системі органів ОЕСР та серед державних установ 
України, залучених до реформування ДП. 

Цей звіт розроблено на добровільно наданій інформації від органів державної влади 
України, включно з відповідями на анкету, надіслану в березні 2018 року; на 
інформації, отриманій під час обговорень на зустрічах з представниками державних  
і не державних організацій  України; на інформації від більше, ніж 30 інтерв'ю, що 
проведені у Києві в лютому, травні та вересні 2018 року; а також на інформації з 
незалежного дослідження, виконаного Секретаріатом ОЕСР. Заключні рекомендації 
обговорені та схвалені Урядом України  і НАК Нафтогаз України у Парижі в 
листопаді 2018 р. на засіданні Технічної робочої групи ОЕСР з питань державної 
власності та приватизації (WP SOPP), яке відбувається два рази на рік. 

Цей Проект реалізовано за фінансової підтримки Уряду Норвегії у тісній співпраці з 
державними установами та важливими зацікавленими сторонами в Україні, включно 
з  Кабінетом Міністрів України, Міністерством економічного розвитку та торгівлі, 
Міністерством енергетики та вугільної промисловості, Фондом державного майна 
України, Адміністрацією Президента, Комітетом Верховної Ради з питань паливно-
енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, НАК Нафтогаз 
України, з дочірніми компаніями НАК Нафтогаз України та Наглядовою радою 
новоствореної компанії Магістральні газопроводи України. Громадянське 
суспільство, академічні кола, приватний сектор, бізнес-організації та інститути 
національного корпоративного управління, включно з Українською академією 
корпоративного управління, також зробили свій внесок у формування оцінки ОЕСР.  
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Зробили свій інтелектуальний внесок й інші міжнародні організації та партнери, 
задіяні у реформах корпоративного управління в Україні, зокрема, Європейський 
банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Державний департамент Сполучених Штатів 
Америки. Проект був додатково поінформований Робочою групою у складі 
розробників національної політики і практиків у сфері корпоративного управління 
ДП, які належать до Технічної робочої групи ОЕСР з питань державної власності та 
приватизації (WP SOPP) та її мережі. 
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Подяка 

В цьому аналізі відображено значний внесок багатьох, хто брав у ньому участь.  
Особлива подяка за підтримку проекту та його фінансування – Уряду Норвегії, 
включно з  послом Оле Т. Хорпестад, Петтером Баук і Петтером Норе. Дякуємо 
ЄБРР, зокрема Франсісу Маліжу, Джані Пьеро Сина, Марині Петров, Оляні 
Гордієнко та Святославу Шереметі за інтелектуальний внесок та коментарі.    

Цей аналіз не був би можливим без участі органів державної влади України, НАК 
Нафтогаз України та інших зацікавлених сторін. Дякуємо Секретаріату Кабінету 
Міністрів України (КМУ);  Офісу реформ при КМУ; Андрію Бойцуну зі Стратегічної 
групи радників з підтримки реформ в КМУ; Міністерству економічного розвитку і 
торгівлі (МЕРТ) в особі Першого заступника міністра Максима Нефьодова, а також 
Надії Кобиляк; Сергію Попику – раднику Прем’єр-міністра; Ігорю Жовкві - 
Керівнику Головного департаменту зовнішньої політики та європейської інтеграції 
Адміністрації Президента України; Міністерству енергетики та вугільної 
промисловості: Заступнику міністра Наталії Бойко та Державному секретарю 
Максиму Немчинову, а також Віталію Кушнірову та Олені Івановій; Фонду 
державного майна в особі Володимира Державіна та Олександра Візіра; членам 
Наглядової ради НАК Нафтогаз України Бруно Лескуа та Володимиру Демчишину; 
Правлінню НАК Нафтогаз України та керівникам вищої ланки: Андрію Коболєву, 
Юрію Вітренко, Олегу Прохоренко, Сергію Коновцю, Вадиму Гламаздіну; групі 
оцінки НАК Нафтогаз, а саме Вадиму Грузіну, Поліні Загнітко, Сергію Боєву та 
Марії Сухан; Наглядовій раді та Правлінню ПАТ Магістральні газопроводи України 
(МГУ) в особі Вальтера Больтца.   Окрема подяка – пані Ользі Бєльковій – Заступниці 
голови Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та 
ядерної безпеки Верховної ради України. Дякуємо й зацікавленим сторонам: пані 
Юлії Ковалів з Національної інвестиційної ради; Айварасу Абромавичусу, Адомасу 
Аудіцкасу та Тарасу Іванишину з Української академії корпоративного управління; 
а також експертам з Делойт та Ернст&Янг. 

Автори дякують членам групи експертної оцінки з  Технічної робочої групи ОЕСР з 
питань державної власності та приватизації (WPSOPP), які брали участь у 
відповідних місіях та формуванні висновків і рекомендацій: Ларсу Еріку 
Фредрікссону, Голові WP SOPP (Швеція); Люсі Ламбер, члену Бюро WP SOPP 
(Велика Британія) та Владиславсу  Весперісу, члену Бюро WP SOPP (Латвія).  

Особлива подяка авторам аналізу – працівникам Секретаріату ОЕСР, зокрема пані 
Габріелі Міранда, – менеджеру проектів ОЕСР, -  за її незмінну підтримку в процесі 
аналізу; а також Матільді Меснар, Вільяму Томпсону, Хансу Крістіансену і Татьяні 
Хаванській за підтримку проекту та участь у відповідних місіях до Києва; Ніні Читая 
та Євгенії Зінченко за роботу над цим звітом; Людмилі Таутієвій та Аліні Малаховій 
за підтримку у доопрацюванні звіту українською мовою; консультанту ОЕСР 
Михайлу Семчуку за постійну підтримку в Києві. Ця публікація та проект були 
виконані завдяки підтримці  Анне Нестур, Катріни Бейкер, Сільві Лебель та Пам 
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Даффін з Директорату фінансових справ і підприємництва. Консультант ОЕСР 
Людмила Стріляна-Тараніна переклала цей звіт на українську мову. Текст аналізу 
розробляла Сара Салтан, аналітик політики Відділу корпоративного управління і 
корпоративних фінансів Директорату ОЕСР у справах фінансів і підприємництва.  
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Акроніми та абревіатури  

AA  Association Agreement - Угода про асоціацію України з ЄС  
CEO  Chief Executive Officer – Керівник ДП, Гендиректор ДП 
CGAP  Corporate Governance Action Plan - План дій щодо корпоративного управління ПАТ 

НАК "Нафтогаз України" (План дій) 
CMU  Cabinet of Ministers of Ukraine – Кабінет Міністрів України (КМУ) 
D&O  Directors and Officers – члени Правління та керівники середньої ланки  

DCFTA   Deep and Comprehensive Free Trade Arrangement - Угода про поглиблену і всеосяжну 
зону вільної торгівлі (ПВЗВТ) 

DHC  District Heating Company – теплогенеруюче підприємство (ТГП)  
DSO  Distribution System Operator – оператор системи розподілення  
EBRD   European Bank for Reconstruction and Development – Європейський банк реконструкції 

та розвитку (ЄБРР)   
ECS  European Community Secretariat – Секретаріат ЄС  
EITI  Extractive Industries Transparency Initiative – Ініціатива прозорості видобувних галузей  
EU   European Union – Європейський Союз (ЄС) 
GDP   Gross Domestic Product – валовий внутрішній продукт (ВВП)  
GSM  General Shareholders’ Meetings - загальні збори акціонерів  
GTS  Gas Transit System – газотранспортна система  
HACC  High Anti-Corruption Court – Вищий антикорупційний суд  
IBRD   International Bank for Reconstruction and Development – Міжнародний банк 

реконструкції та розвитку (МБРР)   
IMF   International Monetary Fund – Міжнародний валютний фонд (МВФ)  
JSC  Joint-Stock Company – акціонерне товариство (АТ) 
LLC   Limited Liability Company – товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) 
LPG   Liquefied Petroleum Gas – зріджений газ  
MEDT   Ministry of Economic Development and Trade – Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі (МЕРТ)  
MHE  Municipal Heating Enterprise – комунальні теплогенеруючі підприємства  
MGU  Main Gas Pipelines of Ukraine – Магістральні газопроводи україни (МГУ) 
MOF  Ministry of Finance – Міністерство фінансів України (Мінфін)  
MoU   Memorandum of Understanding – Меморандум про взаєморозуміння  
NABU  National Anti-Corruption Bureau of Ukraine – Національне антикорупційне бюро 

України (НАБУ)  
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NAK  Національна акціонерна компанія   
NCSREPU National Commission for State Regulation of Energy and Public Utilities – Національна 

комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг (НКРЕКП) 

NSSMC  National Securities and Stock Market Commission - Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку (НКЦПФР) 

NOPLAT Net Operating Profit Less Adjusted Taxes – чистий операційний прибуток після сплати 
податків  

O&G  Oil and Gas – нафта і газ 
OECD   Organisation for Economic Co-operation and Development – Організація економічного 

співробітництва і розвитку (ОЕСР) 
OVDP  UAH-denominated domestic government bonds – деноміновані у гривні (ОВДП)  

облігації внутрішньої державної позики,  
PJSC  Public Joint-Stock Company – публічне акціонерне товариство (ПАТ) 
PP&E  Property, plant, and equipment – основні засоби  
PSO  Public Service Obligation - покладення спеціальних обов’язків (ПСО) 
RDO   Reforms Delivery Office – Офіс реформ Кабінету Міністрів України 
ROIC  Return on invested capital – прибутковість капіталу  
RSC  Regional Supply Companies/Oblgases – регіональні компанії-постачальники газу 

(облгаз)  
RST  Reform Support Units – команди підтримки реформ  
SAGSUR Strategic Advisory Group for Supporting Ukrainian Reforms - Стратегічна група радників 

з підтримки реформ 
SAS  State Audit Service of Ukraine  - Державна аудиторська служба України (раніше знана 

як КРУ) 
SCMU   Secretariat of the Cabinet of Ministers of Ukraine (Secretariat of the Government) – 

Секретаріат Кабінету Міністрів України 
SIC  System of Internal Control – система внутрішнього контролю 
SGSS  State Geological and Subsurface Survey of Ukraine - Державна служба геології та надр 

України (Держгеонадра) 
SOE  State-Owned Enterprise – підприємство державної форми власності (держпідприємство, 

суб'єкт господарювання державного сектору економіки або ДП) 
SPF  State Property Fund – Фонд державного майна України (ФДМ) 
TSO  Transmission System Operator – оператор газотранспортної системи  
UAH   Ukrainian hryvnia - гривня 
UGV  Ukrgasvydobuvannya (Ukrainian gas producer) – Укргазвидобування (українська 

газовидобувна компанія) 
UMCC  United Mining and Chemical Company – АТ Об'єднана гірничо-хімічна компанія 
UNB  Ukrnaftoburinnya - Укрнафтобуріння 
USD   US Dollar – долар США 
USU  Underground Gas Storages of Ukraine – Підземні газосховища (ПСГ) України  
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UTG  Ukrtransgaz (Ukrainian gas transport operator) – Укртрансгаз (оператор газотранспортної 
системи України)  

VAT   Value Added Tax – податок на додану вартість (ПДВ)  
WP SOPP Working Party on State Ownership and Privatisation Practices - Технічна робоча 

групаОЕСР з питань державної власності та приватизації  
 
Одиниці виміру  
bcm  billion cubic metres - млрд куб.м – мільярд кубічних метрів  
km  kilometre – км - кілометр 
TWh  Terawatt hours – тераватт/година 
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Головні висновки 

Зважаючи на важливість компанії НАК Нафтогаз України для української економіки, 
вдосконалення державного урядування в цій організації та її результативність 
можуть мати далекосяжні наслідки для всіх сегментів суспільства, впливати на 
щоденне життя громадян, а також на інші складові сектору бізнесу. А відтак, 
належне урядування у цій компанії є особливо необхідним фактором її позитивного 
внеску в ефективність і конкурентоспроможність економіки та в енергетичну 
безпеку.  

Держава покладалася на НАК Нафтогаз України у досягненні чисельних, і, подекуди, 
суперечливих цілей, і таке ставлення, через розмір та вплив компанії, могло суттєво 
впливати на стан державних фінансів. НАК Нафтогаз України у якості важливого 
постачальника публічних послуг забезпечує постачання газу для опалення домівок і 
підприємств,  але компанія зіткнулась із значними проблемами відшкодування 
збитків через несплачені борги сумнівних посередників та невідповідність 
компенсаційних механізмів, пов’язаних із наданням таких послуг. Як головний 
видобувник газу в країні, НАК Нафтогаз України буде  важливим учасником 
досягнення амбітних цілей Уряду збільшити виробництво газу в країні. У той же час, 
непевне майбутнє шляхів транзиту газу по території України (через конфлікт з 
Росією) та загроза конкурентних проектів у сфері транзиту газу є тими самими 
ризиками, що повинні бути знівельовані з огляду на максимізацію цінності 
вуглеводневих активів країни та енергетичну безпеку України.    

У 2014 році, розуміючи, наскільки високими є ставки, Уряд  започаткував амбітну 
програму реформування сектору газу в Україні. Цей процес розпочався з : 

 набрання чинності Закону України Про ринок природного газу, мета якого – 
стимулювати реалізацію положень Третього енергетичного пакету та інших   
acquis ЄС;  

 запровадження прозорогорежиму покладання спеціальних обов’язків (ПСО) 
для категорій захищених споживачів; 

 поступових планів з узгодження ціни газу з ринковою ціною ; 

 визначення оператора транзиту газу в рамках вимог до  відокремлення 
оператора ГТС та сертифікації, (щоб виконати обіцяне ЄС); та  

 створення можливостей для  залучення інвестицій і розширення участі 
приватного сектору в енергетиці. 

Трансформація НАК Нафтогаз України стала ключовим компонентом ширшого 
процесу реформування. За підтримки Європейського банку реконструкції і розвитку, 
був реалізований один з інструментів на підтримку нових зобов’язань Нафтогазу – 
План дій щодо корпоративного управління ПАТ НАК "Нафтогаз України (CGAP). В 
рамках цього Плану дій компанія пройшла інтенсивний період трансформації. 
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Декілька досягнень НАК Нафтогаз України протягом цього періоду реформування: 
централізація функції власника та започаткування діяльності першої за весь час 
існування компанії незалежної Наглядової ради компанії у 2016 р. Трансформація 
відбулася не без проблем: кілька членів Наглядової ради пішли у відставку через 
твердження про неналежне втручання держави, що продемонструвало делікатність 
суті реформи (Reuters, 2017 and Naftogaz, 2017)1.  

Проте, такі зміни стали значними досягненнями у трансформації механізмів 
державного урядування компанії. З того часу компанія (і сектор загалом) стала 
прибутковою після того, як в попередні роки її діяльність була збитковою, а також 
стала лідером трансформації всієї групи на засадах інтегрованої стратегії, що 
враховує ринкові реформи в енергетиці та націляє на майбутню можливість  
публічного розміщення цінних паперів компанії. 

Трансформація НАК Нафтогаз України є потенційним прикладом належної практики 
та може стати важливою рушійною силою реформування усього сектору 
підприємств державної форми власності в Україні. У сфері реалізації своєї функції 
власника держава також зробила певні гідні кроки, включно з: 

 ухваленням у жовтні 2018 року засад політики у сфері власності для всього 
сектору держпідприємств,  

 прийняттям довгоочікуваного Закону про приватизацію, який має на меті 
сприяти як масштабним, так і дрібним приватизаційним операціям на 
державному та муніципальному рівнях; підвищити прозорість і 
доброчесність окремих операцій; забезпечити додаткові гарантії для 
інвесторів; 

 підвищенням професійності практики висування кандидатур членів 
Наглядових рад ДП, включно з встановленням комісії з відбору кандидатур 
та комітету призначення при КМУ;   

 поступовим створенням незалежних Наглядових рад на важливих для 
економіки країни держпідприємствах.  

 з 2014 року публікуванням зведеного звіту щодо виконання функції 
власника й діяльності 100 найбільших ДП.  

Незважаючи на важливі реформи, реалізовані до цього часу, деякі спостерігачі 
зауважують, що темп реформування уповільнився і прагнення реформувати 
послабилось. На жаль, поступ реформи корпоративного врядування НАК Нафтогаз 
України часами нівелюється негативним розвитком подій. На шляху вперед 
потрібно, щоб реформи стали незворотними та мали наслідком конкретні помітні 
зміни. 

Згідно висновків цього аналізу, Уряд України має завершити реформи, започатковані 
у 2014 році. Як зазначено в інструменті ОЕСР Керівні принципи корпоративного 
врядування на підприємствах державної форми власності, це потребуватиме 

                                                      
1 Reuters (2017), Board of Ukraine's Naftogaz resigns, cites reform blockage by govt, 
https://www.reuters.com/article/ukraine-naftogaz-board/board-of-ukraines-naftogaz-resigns-cites-
reform-blockage-by-govt-idUSL5N1M05DU   

http://www.naftogaz.com/www/3/nakweben.nsf/0/6D7C544D5F376866C22581A0006883A0?Ope
nDocument&year=2017&month=09&nt=News&  

https://www.reuters.com/article/ukraine-naftogaz-board/board-of-ukraines-naftogaz-resigns-cites-reform-blockage-by-govt-idUSL5N1M05DU
https://www.reuters.com/article/ukraine-naftogaz-board/board-of-ukraines-naftogaz-resigns-cites-reform-blockage-by-govt-idUSL5N1M05DU
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweben.nsf/0/6D7C544D5F376866C22581A0006883A0?OpenDocument&year=2017&month=09&nt=News&
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweben.nsf/0/6D7C544D5F376866C22581A0006883A0?OpenDocument&year=2017&month=09&nt=News&
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особливих зусиль, націлених на зміцнення спроможності держави-власника 
професійно та ефективно реалізовувати права власності поряд із подальшим 
вдосконаленням практики корпоративного державного врядування на рівні компанії. 
Ці реформи можуть справити довгостроковий вплив на захист цієї групи компаній 
від неналежного політичного втручання.  

На додаток, неможливо повною мірою реалізувати переваги вдосконалення 
практики корпоративного врядування без розв’язання проблем корупційних ризиків 
та порушення доброчесності на певних напрямах діяльності в секторі вуглеводнів, 
(включно із відомими явищами в розподіленні та постачанні газу, а також при видачі 
спеціальних дозволів), і в ширшому середовищі реформ. Паралельно держава має 
працювати в напрямку  зміцнення незалежності органів регулювання та 
правозастосування у сфері конкуренції, з одночасним підсиленням заходів 
попередження корупції та виконання своєї роботи органами розслідування й 
охорони правопорядку. 

Відповідні детальні рекомендації подано в Частині ІІІ цього звіту як пріоритетні 
напрями реформування функції держави як власника та акціонера НАК Нафтогаз 
України;  там також подано й другий пакет рекомендацій з фокусом на державному 
врядуванні у Групі Нафтогаз. Обидва пакети рекомендацій справляють вплив на 
реалізацію функції власності та на державне управління ширшим портфелем 
держпідприємств, зокрема у секторі нафти й газу. Ці рекомендації, з відправною 
точкою в інструменті ОЕСР Керівні принципи корпоративного врядування  на 
підприємствах державної форми власності, мають слугувати дорожньою картою 
для Уряду та Верховної Ради України у подальшому реформуванні цього сектору. 
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Частина І. Сектор енергетики та стан держпідприємств  

Підґрунтя і контекст 

Україна – це друга найбільша країна Європи. Вона стратегічно знаходиться поряд з 
Російською Федерацією (Росією), Центральною Європою та регіоном Чорного моря, 
що розташовує її у центрі транзитних шляхів нафти і газу між Росією та 
Європейським Союзом (ЄС). Географічне положення, запаси газу в країні, та   
історично зумовлені зв’язки України з Росією за часів Радянського Союзу та після 
проголошення незалежності у 1991 році пояснюють, чому стратегічно важливим для 
економіки України є сектор нафти і газу та його транзитні шляхи.  

Україна стикається із значними проблемами в економіці, і нещодавно після 
Революції гідності 2013-2014 років (далі її називатимуть Євромайдан)1 та після 
збройної окупації Кримського півострову Росією, участі Росії в збройних акціях та  
підтримки їх нею на частині території  Донецької і Луганської областей України. 
Після цих подій відносини між Росією та Україною стали вкрай напруженими і 
призвели до (все ще невирішеного) спору у сфері постачання газу між 
національними компаніями країн НАК Нафтогаз України і ПАТ Газпром; до тяжкого 
руйнування промислових потужностей та інфраструктури на сході України; а також 
до значних перебоїв у двосторонній торгівлі.   

Згідно даних, наведених ОЕСР (2016a), економіка країни постраждала (і великою 
мірою потерпає й донині ) через проблеми з нестабільними іноземними платежами 
України; через нестабільність державних фінансів при за високому рівні бюджетного 
дефіциту –, за оцінками, загальна сума державного боргу сягнула 70,5 відсотків 
очікуваного ВВП у 2018 році (IMF, 2018); а також через різкі макроекономічні 
коригування, спричинені знеціненням національної валюти. Хоча проблеми безпеки 
країни та політична й економічна непевність таки відобразилися в показниках 
економіки, багато проблем економіки мають структурний характер і зумовлені 
неналежним середовищем ведення бізнесу, слабкістю інституцій і розповсюдженою 
корупцією.2  

Після зміни Уряду у 2014 році, наступні Уряди України взяли на себе зобов’язання, 
частково через  умови кредитування,  працювати над структурними реформами, 
спрямованими на макроекономічну стабільність, підсилення управління економікою 
та підвищення рівня її прозорості, а також на досягнення сталого розвитку 
економіки. Україна підписала Угоду про асоціацію з ЄС,  включно з Угодою про 
поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі (ПВЗВТ) з ЄС. Започаткована у  2015 
році стабілізаційна програма Міжнародного валютного фонду (МВФ) висунула 
важливі пріоритети для структурних реформ в Україні.3 ЄБРР також започаткував 
пакет заходів на підтримку реформ, що охоплює реформи в секторі енергетики, як 
важливий компонент. За спостереженнями міжнародної спільноти, темп реформи в 
Україні не був однолінійним. Це не дивно, що проблема реформування підприємств 
державної форми власності вийшла на передній край і стала центром структурних 
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реформ, підтриманих міжнародними фінансовими установами. Варто зазначити, що 
протягом цього періоду держава представила зведений звіт про стан 100 найбільших 
підприємств державної форми власності та зробила інші кроки на шляху до 
професійної реалізації своїх прав власності щодо держпідприємств. 

Паралельно, за ініціативою ЄБРР, держава започаткувала реалізацію амбітної 
програми реформування сектору природного газу в Україні, з  метою забезпечити 
готовність до виконання положень Третього енергетичного пакету. Був розроблений 
План дій щодо корпоративного управління ПАТ НАК Нафтогаз України, як 
інструмент реформування компанії, а лідером в цьому процесі став ЄБРР (із 
забезпеченням позицій МВФ і Світового банку), з використанням інструменту ОЕСР 
Керівні принципи корпоративного врядування на підприємствах державної форми 
власності для еталонного порівняння поступу реформи.  

Вертикально інтегрована група компаній у секторі нафти і газу, Група Нафтогаз 
здійснює розгалужену діяльність в секторі енергетики в Україні  з  повним циклом 
операцій з розвідки та розробки родовищ нафти й газу, видобутку нафти й газу та 
обслуговування родовищ, транспортування і зберігання газу і нафти, переробки, 
постачання природного газу, LPG (зрідженого газу) та інших паливно-мастильних 
матеріалів споживачам. На додаток, ця група компаній  є важливим інструментом 
досягнення цілей державної політики щодо постачання газу за пільговими цінами 
домогосподарствам, підприємствам теплогенерації та релігійним організаціям. 
Беручи до уваги великий потік доходу, особливо у певних сегментах діяльності цієї 
групи компаній,  це слугувало важливим джерелом надходжень до Державного 
бюджету, у формі дивідендів і як результат  сплати податків. Через розгалуженість 
діяльності НАК Нафтогаз України в енергетиці країни, очікувалося, що багато з  
рекомендованих заходів вдосконалення його корпоративного врядування будуть 
мати ширші наслідки для цього сектора та для планів лібералізації ринку природного 
газу, з  далекосяжним впливом на економіку України. 

В процесі реалізації Плану дій щодо корпоративного врядування компанія пройшла 
через  інтенсивний період реформування. План дій окреслює такі  головні напрями 
(Вставка 1.1.), inter alia: сформувати першу в історії компанії незалежну Наглядову 
раду; делегувати функцію нагляду щодо діяльності компанії від держави до 
незалежної Наглядової ради; скасувати обов’язкові до виконання інструкції стосовно 
голосування членів Наглядової ради; виконати перевірку силами незалежного 
зовнішнього аудиту; а також замінити законодавчо встановлені механізми контролю 
системою внутрішнього контролю.  Загальною метою цього плану була подальша 
ізоляція компанії від неналежного політичного втручання та зменшення корупційних 
ризиків. 

До квітня 2018 року більшість складових Плану була реалізована,  здебільшого і в 
цілому, з позитивними результатами. Перша в історії (не тільки НАК Нафтогаз 
України, а й будь-якого держпідприємства в Україні) незалежна Наглядова рада була 
започаткована у 2016 році. Незважаючи на почергову відставку кількох членів 
Наглядової ради, (незалежних і одного представника держави) через довгу низку 
причин (див: Вставка 1.1), це все ж таки стало немалим досягненням у трансформації 
механізмів державного врядування в компанії. Наприкінці 2017 року рішенням 
Уряду було призначено нову Наглядову раду і, на момент написання цього звіту, 
Наглядова рада НАК Нафтогаз України є дієздатною, а поточні реформи націлені на 
подальшу підтримку реалізації її повноважень.4 Успішний поворот у справах 
компанії торкнувся й результатів її діяльності: НАК Нафтогаз України  стала 
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прибутковою у 2016 році (після попередніх років збитковості); досягнуто фізичної 
та договірної диверсифікації постачання імпортованого газу; компанія протистояла 
російській стороні під час газової війни 2014 року та у Стокгольмському арбітражі з  
ВАТ Газпром; а також  йде загальний процес професіоналізації управління Групою 
Нафтогаз. 

Протягом цього періоду держава централізувала свою функцію власника НАК 
Нафтогаз Україна.  Це почалося з передачі повноважень щодо управління 
корпоративними правами від Міністерства енергетики та вугільної промисловості 
(Міненерго) до Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) та, врешті, до 
Кабінету Міністрів України (КМУ). Тільки час надасть можливість перевірити, 
наскільки КМУ стане успішним у якості професійної та поінформованої організації-
власника.  

Хоча на початку План дій розробляли виключно для НАК Нафтогаз України, та він 
охопив ширший спектр питань, ніж суто реформа корпоративного врядування, і 
складові цього Плану пізніше були використані як дорожня карта Уряду для 
розростання подальших реформ корпоративного врядування ДП.   В цьому процесі, 
держава розпочала реалізацію амбітної програми подібного реформування на 
важливих для економіки України держпідприємствах.  Найбільш помітні кроки на 
цьому шляху – поступове збільшення ДП з новопризначеними незалежними 
Наглядовими радами та підвищення рівня вимог до прозорості та розкриття 
інформації. Також з 2014 року розпочато публікацію зведеного звіту про топ-100 
держпідприємств. 

 

Вставка 1.1. Нафтогаз як флагман реформи корпоративного управління 

У 2015 році, з ініціативи ПАТ НАК Нафтогаз України та за підтримки ЄБРР й 
інших    міжнародних фінансових інституцій та донорів, Уряд України ухвалив 
амбітну програму модернізації практики управління ДП відповідно положень 
інструменту ОЕСР Керівні принципи корпоративного врядування на підприємствах 
державної форми власності. Цю програму  націлено на підтримку трансформації  
сектору природного газу України та на забезпечення готовності задовольняти 
вимоги Третього енергетичного пакету.       

НАК Нафтогаз України став компанією-флагманом реформи корпоративного 
управління. Саме його реформування відбувається згідно Керівних принципів ОЕСР в 
рамках Плану дій з реалізації реформи корпоративного врядування  у ПАТ НАК 
Нафтогаз України (надалі – План дій щодо корпоративного управління (CGAP), 
розробленого спільно з ЄБРР, задля відповідності умовам кредитування.  

У 2015 році План дій щодо корпоративного управління був затверджений Кабінетом 
Міністрів України . Цим планом передбачено розроблення та затвердження поправок до 
законодавчих актів, які регулюють управління держпідприємствами, з метою 
гармонізації законодавства з інструментами G20 та ОЕСР, а саме з  Принципами 
корпоративного управління та з Керівними принципами корпоративного врядування на 
підприємствах державної форми власності. Це було складовою  угоди з ЄБРР, як 
частина пакету, який включав фінансування й трансформацію компанії. 
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Була призначена перша в історії компанії незалежна Наглядова рада, яка  почала діяти в 
травні 2016 року. Хоча члени цього органу (всі незалежні члени та один член-
представник держави) врешті подали у відставку, висловлюючи ряд скарг. За публічною 
інформацією, ці скарги включали наступні твердження про5:  

 надмірне втручання держави в діяльність компанії; 

 втручання органів державної влади  в діяльність дочірніх підприємств 
компанії; 

 нестача ясності  стосовно відданості держави впровадженню Плану дій щодо 
корпоративного управління; 

 призначення звільнених з НАК Нафтогаз України посадових осіб на важливі 
державні посади, а також;  

 відсутність схвалених Урядом важливих документів, включно з бізнес 
планом і стратегію компанії. 

Станом на кінець 2017 року призначено новий склад Наглядової ради з семи осіб: 
три представника держави і чотири незалежних члена6.  

Source: CGAP7 and Naftogaz.8 

В цей період у сфері енергетики відбувалися й інші важливі реформи, включно з  
набранням чинності Закону України Про ринок природного газу. Цей закон 
спрямований підтримати реалізацію Директиви ЄС 2009/73/ЄС та інших  acquis ЄС; 
дерегулювати ціни на природний газ; запровадити прозорий режим покладення 
спеціальних обов’язків (ПСО) та категорії захищених споживачів газу; 
конкретизувати моделі відокремлення оператора газотранспортної системи  та 
вимоги до його сертифікації (для виконання взятих перед ЄС  зобов’язань);  а також 
створити більше можливостей для інвестування та залучення приватних учасників 
до сектору енергетики. 

Успіх НАК Нафтогаз України та розвиток в Україні сектору вуглеводнів, в більш 
широкому сенсі, залежить не тільки від спроможності реформування, а також від 
здатності трансформуватися у новому геополітичного контексті. Попереду ще багато 
проблем, і деякі з них можна контролювати  завдяки внутрішнім реформам; з  
іншими може краще працювати держава, як акціонер. Проте, існує багато 
геополітичних проблем, пов’язаних із  невизначеністю щодо майбутнього шляхів 
транзиту газу територією України через економічний, воєнний та політичний тиск 
Росії, що досі триває. Це стосується загрози геополітичних проектів  
альтернативного транзиту газу - Північний потік 2 та Турецький потік.9 Для України 
транзит газу є важливим джерелом доходів держави на рівні 2,5 відсотки ВВП. Цей 
дохід забезпечує зменшення фінансових ризиків, що в свою чергу, є  запобіжним 
заходом  у подальшій ескалації конфлікту з  Росією. З огляду на цей важливий 
момент, Уряд вважає необхідним забезпечення безпечного транзиту природного газу 
до Європи після 2020 року, коли спливає термін чинності контракту НАК Нафтогаз 
України з ВАТ Газпром.  

Таким чином, продовження реформ набуває великої ваги для національної та 
енергетичної безпеки України. Однак, цей процес ускладнює середовище 
реформування, що характеризується дуже сильними, а іноді і стійкими до реформ, 
корисливими інтересами (World Bank, 2018). А відтак, незалежно від вже 
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реалізованих до цього дня важливих реформ, спостерігачі критикують уповільнення 
темпів реформування та слабшу зацікавленість реформувати. У такому контексті 
ОЕСР виконує даний аналіз. 

Через стратегічну важливість сектору вуглеводнів, покращення у  функціонуванні 
НАК Нафтогазу України впливає на ефективність і конкурентоспроможність усього 
сектору енергетики України. Гармонізація корпоративного врядування найбільшої 
української компанії в секторі енергетики з  кращою міжнародною практикою 
прокладає шлях до майбутньої інтеграції економіки України в ринок Європи, що 
вдосконалюватиме розвиток української економіки, енергетичну безпеку в Європі та  
розширятиме інтеграцію України з  Європою. 

Даний звіт складається з трьох частин.  В Частині I подано: огляд загальної картини 
в секторі держпідприємств, включно із середовищем реформування  (1.1); розмір ДП, 
їх розподілення та розподілення власності в секторі ДП (1.2); а також права власності 
стосовно ДП в секторі вуглеводнів та важливі реформи в енергетиці (1.3). Частина II 
звіту містить оцінку реформування ДП в секторі вуглеводнів, включно із загальним 
описом НАК Нафтогаз Україна, як приклад для аналізу (2.1); загальний огляд 
механізмів врядування в компанії (2.2); а також опис практики реалізації функції 
власника (2.3). У Частині III запропоновано висновки та рекомендації.  

Середовище реформування 
З попереднього розділу  можна дійти висновку, що слабкі результати української 
економіки в минулому великою мірою відображають незавершений перехід до 
ринкової економіки. Суб’єкти економічної діяльності та ринки залишаються під 
тиском регулювання. Як зазначено в публікації IMF (2017), у важливих частинах 
економіки домінують олігархи та неефективні держпідприємства, і це стримує 
конкуренцію та сприяє корупції. Незалежно від докладених зусиль, в останні роки 
не було приватизоване жодне велике держпідприємство, хоча новий закон у сфері 
приватизації націлений на прискорення цього процесу.  (Більше інформації про 
приватизацію – в розділі 1.2.5) 

Темп приватизації додатково уповільнюється через нестачу життєздатних 
альтернатив, таких як, наприклад, часткова приватизація через організацію допуску 
цінних паперів підприємства до офіційної торгівлі на фондовому ринку, з огляду на 
недостатньо розвинуті в Україні  ринки капіталу. Система є  дуже фрагментованою 
та неефективною: п’ять  ліцензованих  фондових бірж, сотні товарних бірж, один 
центральний депозитарій цінних паперів, один розрахунковий центр і, на додаток, 
деякі біржі пропонують послуги клірингу для деривативів.10 (EBRD, 2017). Існує 
думка, що надмірне регулювання стримувало іноземні інвестиції, включно з  
інвестуванням в ринки капіталу,  (частково через стримування інвестицій російських 
інвесторів).11 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), 
- регулятор ринку цінних паперів, - започатковує реформу з  метою оновити ринки 
капіталу та оптимізувати їх можливості, але ця реформа знаходиться тільки на 
самому початку.  Крім цього, новий закон про приватизацію, що набрав чинності у 
2018 році,   націлений на подальше спрощення процесу приватизації, але його 
положення ще потрібно реалізовувати.  Окрім цього, досі триває реформування 
фінансового ринку, що охоплює й функцію Національного банку України (НБУ), як 
головного регулятора сектору фінансів та реформування фінансових ринків. Взагалі, 
засади корпоративного урядування вкрай не розвинені в Україні, що робить свій 
внесок у деякі проблеми реформування управління ДП, зокрема, деяких 
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корпоратизованих ДП. Положення закону застаріли, і хоча існують певні принципи 
корпоративного управління, (ухвалені НКЦПФР),  ці принципи вже застаріли та не 
сприяють кращому розумінню, як саме застосовувати визнану належну практику 
корпоративного управління  та його принципи. Кілька недержавних ініціатив, 
включно з  ініціативою ГО Українська академія корпоративного управління, активно 
працюють над усуненням деяких з  цих недоліків, поширюють  інформацію про 
кращу практику й принципи корпоративного управління та розробляють 
рекомендації, що є добровільними для виконання.12 

Середовище реформування додатково ускладнює й "тимчасовий" мораторій на 
продаж землі сільськогосподарського призначення, дію якого постійно 
продовжують протягом останніх років. Вже доведено практикою, що цей мораторій 
стримує і негативно впливає на продаж державного майна та інших активів ДП. 
Взагалі, приватні та іноземні інвестиції зараз знаходяться на низькому рівні , 
порівняно з іншими країнами регіону, і це обмежує потенціал виробництва.. 

Особливу проблему становить середовище політики. Тут спрацьовує низка факторів, 
включно з порушенням територіальної цілісності України та   збройним конфліктом, 
що підтримується Росією та який все ще триває на сході країни. Крім цього, 
незначною кількістю голосів Верховна Рада відтермінувала низку важливих реформ, 
що формує ризик можливого реверсу політики, який підштовхують  корисливі 
інтереси.  Вибори Президента і народних депутатів Верховної Ради, що стартують у 
2019 році, чинитимуть додатковий тиск на поточний Уряд, а також на майбутній, що 
потенційно може й надалі стримувати заходи реформування.  

Корупція та “привласнення”державою підприємства як особлива проблема 
реформування ДП 

Декілька років тому Міністерство економічного розвитку і торгівлі (MEDT, 2014) 
визначило недоліки управління, корисливі інтереси та звичайну корупцію в секторі 
держпідприємств базовими причинами збитків ДП протягом тривалого часу. 
Держава намагається поступово розв’язувати ці проблеми шляхом реалізації низки 
заходів боротьби з корупцією, і першим кроком стало ухвалення комплексного 
пакету законів, а також  реформування інфраструктури інституцій у сфері боротьби 
з корупцією. Було створено кілька нових спеціалізованих структур.13 У червні 2018 
року ухвалено закон, згідно якого має бути створений Вищий антикорупційний суд 
України. На цю складову інфраструктури боротьби з корупцією дуже довго чекали.   

Паралельно в рамках проекту за підтримки ЄБРР започатковано дію низки цифрових 
інструментів стримування і попередження корупції та покращення прозорості у 
кількох уразливих для корупції сферах.14 З метою підвищити рівень прозорості 
фінансів осіб на державних посадах, запроваджено систему електронного 
декларування майнового стану та доходів, а задля більшої прозорості та 
доброчесності державних закупівель, широкого застосування зараз набула система 
електронних закупівель (ProZorro); це є наслідком  ширшого перегляду у 2016 році 
політики, яка регулює державні закупівлі (OECD, 2017). Однак, подібні важливі 
зміни ще не відобразилися  ані на фактичному рівні корупції, ані на рівні сприйняття  
корупції в Україні, яка, згідно інформації ОЕСР (OECD, 2017) залишається на дуже 
високому рівні. Правозастосування у сфері боротьби з корупцією, взагалі і зокрема 
стосовно посадовців високого рівня,  не набирає необхідних обертів і зустрічає 
шалений супротив у контексті, де довіра суспільства була значним чином підірвана 
в останні роки. Крім цього, потрібен час, щоб реформи просякли усю систему.  
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У 2018 році ОЕСР виконано аналіз заходів України щодо попередження та 
переслідування у судовому порядку корупції на підприємствах державної форми 
власності  (OECD, 2018a).  В цьому документі зазначено, що політичне втручання та 
“привласнення ” підприємств є домінуючою темою звинувачень, розслідувань та 
переслідувань в судовому порядку випадків корупції. У більшості випадків це 
стосується схем, в яких держпідприємство має тіньового власника, який 
використовує непрозорі державні торги чи трансфертне ціноутворення (Åslund, 
2015)15: Іншими словами, відбувається купівля товарів і послуг для ДП за цінами, 
вищими за ринкові, а також продаж вироблених ДП товарів і послуг за цінами нижче 
ринкових компаніям-посередникам, які перепродають їх за ринковими цінами. У 
більшості випадків, корупція часто супроводжується “відкатами” пов’язаним 
сторонам, тобто посадовцям ДП (його керівництву на всіх рівнях); офіційним особам 
з  відповідної організації-власника; або тим, хто належить до політичних еліт, що 
контролюють чи виконують нагляд у відповідному секторі, галузі, міністерстві чи на 
самому підприємстві (OECD, 2018a) (World Bank, 2018). В таких схемах часто задіяні 
мережі фірм-посередників, пов’язані з корупційними схемами. 

Річні звіти  державного правоохоронного органу в системі боротьби з корупцією, - 
Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), - акцентують увагу на  
поширенні корупційних схем на держпідприємствах. В звітах наголошено, що 
частково вину можна покласти на неналежне виконання функції нагляду за 
діяльністю ДП відповідними органами державної влади та слабкість систем 
корпоративного врядування ДП. Така ситуація сприяє неналежному втручанню 
політиків і посадових осіб, розкраданню майна  держави та процвітанню інших форм 
корупції.  Згідно чисельних джерел, включно з висловлюваннями діючого Прем’єр-
міністра, корупція залишається однією з найбільших проблем і перешкод у 
реформуванні держпідприємств. 

Правова і судова системи 
Система права в Україні також  знаходиться в перехідному періоді. Як результат, - 
мають місце багато факторів правової невизначеності та суперечливість положень 
законодавства, для яких ще не знайдено рішення.   Що стосується держпідприємств, 
тут виникає ряд проблем, оскільки існує багато чинних законів, змін, внесених до 
законів і постанов; а ще є  велика кількість наказів, розпоряджень, рішень і подібних 
державних регуляторних  чи судових актів. Нечіткість у визначенні, хто саме 
регулює ДП, формує для них політику, і навіть реалізує права власника ДП, може 
створити можливості для неналежного політичного втручання або надмірного 
втручання в операції ДП.  Ці юридичні нечіткості створюють нерозуміння реалізації 
права власності щодо активів ДП. Цю ключову проблему ми обговорюватимемо 
далі.16   

В ширшому сенсі, проблеми права та судової системи стосуються наступного: 

 невідповідність між положеннями Конституції й різних законодавчих актів та 
положень в самих законодавчих актах, а також між різноманітними законами, 
Указами Президента, Постановами КМУ, наказами міністерств та місцевих 
органів, рішеннями, резолюціями й іншими актами права; 

 положення в законах і підзаконних актах не чітко сформульовані, чи 
недостатньо конкретизовані, що ускладнює їх  застосування або 
інтерпретацію; 
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 складність передбачити кінцевий результат правозастосування у судовій 
системі України через, зокрема, загальну невідповідність інтерпретації 
законодавства судом у слуханнях такої ж чи подібних справ;  

 в юрисдикції цивільного права, судові рішення в рамках законодавства 
України взагалі не мають сили прецеденту.  З тої ж причини,  самі суди, як 
правило, не зв’язані  існуванням попередніх рішень, що були винесені за 
таких самих чи подібних обставин, і це може мати наслідком непослідовне 
застосування норм законодавства України у розв’язанні однакових чи 
подібних спорів; 

 фактично, в Україні не всі постанови, накази, укази, протокольні рішення  і 
подібні акти державних органів, регуляторні чи судові акти знаходяться у 
вільному доступі для громадськості чи доступні в зрозумілому форматі, а 
також 

 той факт, що постанови, рішення, роз’яснення та подібні акти державних 
органів, регуляторні чи судові акти, не мають сили первинного 
законодавства, можна оскаржити чи піддати сумнівам, включно на засадах 
порушення ними первинного законодавства чи протиріччя  з  ним. 

Деякі спостерігачі також відмічали непевність, що має відношення до незалежності 
судової системи та її імунітету перед економічними та політичними впливами, 
незалежно від започаткованих у  2016 році деяких зрушень в системі судів та в 
процесі призначення суддів на посаду.17  

Розмір держпідприємств та їх розподілення по секторах в Україні 

Типи  держпідприємств та їх розподілення по секторах 
За інформацією Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ) та 
Фонду державного майна України (ФДМУ), на загальнонаціональному та на 
регіональному рівнях Уряд України реалізує права власності на 3789 підприємствах 
(у 3554 – права мажоритарія).18  Є дані, що половина з них або не функціонують, або 
знаходяться в стадії ліквідації. Державна форма власності децентралізована, і понад  
85 органів державного управління, - міністерств і відомств, - реалізують права 
власності щодо портфелів різного розміру та важливості. Точний розмір портфеля 
державної форми власності та його розподілення за секторами невідомі через 
відсутність належного систематичного збирання даних та звітування організацій, що 
виконують функцію власника. За оцінками ФДМУ, кількість функціонуючих 
підприємств становить близько 700, без врахування  компаній, що знаходяться в 
стадії ліквідації чи відчуження.19 В портфелі суб’єктів господарювання не має 
чіткого виділення підприємств, які переважно задіяні в "господарській" діяльності 
20; і тих підприємств, чиє головне завдання – функція реалізації політики держави 
(такі як корпоратизовані регуляторні агенції). Важливий елементом є те, що, там, де 
інформація наявна, як в Єдиному реєстрі об‘єктів державної власності (його веде 
ФДМУ), або в переліку держпідприємств, складеному МЕРТ, ці збірки даних, за 
твердженням обох установ, не є повними, містять неперевірену інформацію та не 
оновлюються вчасно. 
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Таблиця 1.1. Розмір сектору ДП 

Рік 

Чистий 
прибуток ДП 

(UAH млрд) 

Кількість ДП  Діючі ДП 

(відсоток) 

 

Кількість 
працівників 

(тис.)  

2013 279,8 3632 58,1 1112,3 

2014 376,9 3338 54,8 930,0 

2015 442,7 3458 52,1 849,3 

2016 590,8 3435 51,5 847,0 

2017 (Q1) 190,2 3421 50,1 820,5 

Примітка: за винятком фінансового сектору 
Джерело: ОЕСР, 2018.  

Попри зазначені недоліки, можна сформувати низку спостережень на базі інформації 
стосовно найбільших 100 ДП, в яких держава є мажоритарним власником, і за 
даними МЕРТ, це складає 80 відсотків загального обсягу активів і доходу всього 
портфеля. Згідно останніх даних 2016 року, що їх звітувало МЕРТ, на 
держпідприємствах працювало понад 847 тисяч осіб, загальна балансова вартість ДП 
складала UAH 1 441 млрд, а річний дохід сягав  UAH 591млрд21 (MEDT, 2016). Якщо 
вилучити фінансовий сектор, розподілення портфеля поширюється на наступні 
сектори:  електроенергетика, транспорт, машинобудування, видобуток вугілля, 
нафти й газу, продукти харчування та сільське господарство, хімікати, тощо. При 
цьому, на сектор нафти й газу припадає більше половини балансових активів та 
вартості капіталу, тоді як на сектор транспорту припадає більше половини зайнятості 
на держпідприємствах. Далі подано найбільші ДП в декількох секторах: 

 сектор нафти й газу: ПАТ “НАК “Нафтогаз України” (разом з дочірніми 
підприємствами);  

 сектор транспорту: АТ “Укрзалізниця” – національний залізничний 
перевізник вантажів та пасажирів; “Адміністрація морських портів України 
(АМПУ)”– нагляд за функціонуванням морських портів на території України; 
ДП “Міжнародний аеропорт “Бориспіль”; 

 сектор енергетики: ДП “Енергоринок” (енергетичний ринок), ПАТ 
“Укргідроенерго” (гідрогенерація), ДП “Національна енергетична компанія 
“Укренерго”  (централізоване управління об'єднаною енергетичною 
системою України та транскордонними ЛЕП, диспетчерські послуги); ДП 
“НАЕК “Енергоатом” (атомна енергетика); 

 продукти харчування та сільське господарство: ПАТ “Державна 
продовольчо-зернова корпорація України” (оператор зернового ринку); 

 сектор машинобудування: ДП Конструкторське бюро “Південне” 
(розроблення ракетно-космічної техніки), ПАТ “Турбоатом” (виробляє 
турбінне обладнання); а також 

 сектор хімікатів: ПАТ “Одеський припортовий завод” (виробництво та 
перевантаження азотних добрив). 

Портфель є дуже великим і відображає факт того, що Україна все ще має виконати 
великомасштабну програму приватизації, щоб досягти рівня державної власності, 
характерного для країн з пост-перехідною економікою, з якими Україну можна 
порівняти. 
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Держпідприємства функціонують у різних організаційно-правових формах, а саме: 

 державне унітарне підприємство (діють як державні комерційні, або 
бюджетні, або "казенні" суб'єкти господарювання) - переважна 
організаційно-правова форма ДП 22;  

 акціонерне товариство – тільки 325 компаній зареєстрували таку 
організаційно-правову форму;  

 об’єднання державних підприємств; а також   

 інші (наприклад, товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) – тільки 
87 компаній мають таку організаційно-правову форму). 

Модель власності та інституційна структура 
В Україні державна форма власності є повністю децентралізованою, і до виконання 
функції держави-власника залучено понад 85 різних структур, від Кабінету Міністрів 
України (КМУ) та Фонду державного майна України (ФДМ) до галузевих 
міністерств і державних відомств (див далі: Таблиця 1.2). Як результат, є багато 
суб'єктів,залучених до виконання функції власника, але при такому великому 
портфелі відсутня послідовна політика державного врядування в частині державної 
форми власності та управління правами власності. 

Більшість з цих неспівставних організацій-власників виконують чисельні функції, 
серед який функція держави-власника, формування політики держави, і 
запровадження регулювання (у разі, якщо не виконують цю функцію, - виступають 
від імені груп осіб, які формують політики, яких вони підтримують). Такий стан 
справ часто стає джерелом конфлікту інтересів і ставить під загрозу спроможність 
організації-власника ефективно й професійно управляти держпідприємствами  з 
метою покращення результатів їх діяльності та підсилення відповідальності. Далі 
подано вибірку головних проблем, на яких дослідники роблять акцент (Boytsun, 
2015, MEDT, 2014): 

 органи державної влади прагнуть досягнення короткострокових цілей в 
рамках політики щодо держпідприємств, включно з використанням ДП для 
максимізації бюджетних надходжень або для обслуговування різних 
політичних чи корисливих інтересів;  

 нечітке розмежування функцій та обов’язків між міністерством-акціонером 
та іншими органами державного врядування створює можливості для 
неналежного політичного втручання або надмірного втручання (наприклад, 
ДП відповідає на декілька конкуруючих запитів від різних міністерств; 
держава не висловлює свою одностайну позицію, як акціонер; недолік 
відокремлення обов'язків власності та обов'язків регулювання); 

 відсутня чітка політика власності щодо загального портфеля державної 
власності, до якого входять окремі держпідприємства,  і це стає джерелом 
неузгодженості політики в секторі та наявності чисельних конкуруючих 
цілей для окремих суб’єктів господарювання; 

 зацікавленість комерційного характеру відносно держпідприємств 
конфліктує з державною соціальною політикою та регуляторними функціями 
держави; а також 
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 поширено втручання організації-власника та інших державних структур у 
щоденне управління держпідприємством. 

Законом України від 21.09.2006 № 185-V Про управління об'єктами державної 
власності встановлені загальні правові рамки реалізації права власності щодо ДП. 
Закон став першою спробою консолідувати фрагментовану систему державної 
власності в Україні, і його розробники мали намір стимулювати КМУ до дій 
централізованої організації-власника та до відходу від децентралізованої моделі 
власності. На жаль, закон вийшов не таким амбітним, як очікували його розробники, 
і бракував політичної підтримки для централізації функції державної власності, але 
він  все ж таки запровадив перші рамкові законодавчі положення щодо  
держпідприємств з метою встановити функції та обов’язки інституцій у сфері 
державної власності.  З того часу цей Закон зазнав змін у різних ітераціях, включно 
зі змінами 2016 року (зараз чинний в редакції від 10.11.2018), проте, все ще 
залишається базою регулювання у сфері управління держпідприємствами. (Вставка 
1.2) 

В практичній площині, дві головні установи залученні до виконання функції 
держави-власника в рамках всієї системи державного врядування. Це – Кабінет 
Міністрів (КМУ) із  повноваженням скеровувати політику державної власності; а 
також Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ), яке відповідає за 
формування державної політики у сфері власності й визначення засадничих 
принципів і стратегічних пріоритетів для керівників ДП. (У Таблиці 1.2 подано більш 
детальну інформацію стосовно їх відповідних функцій.) Додатково ці обидві 
державні структури реалізують права власника ДП, по закону, а також мають ширші 
повноваження  формувати інституційне, правове і політичне середовище 
функціонування ДП.  

Фонд державного майна України (ФДМУ) тaкож відіграє важливу роль в перебігу 
процесу приватизації суб’єктів господарювання, ухвалених для приватизації поза 
переліком  визначених КМУ компаній, проте, ФДМУ сам стикається з  проблемами, 
про які мова буде далі. SAGSUR та Офіс рефом (обидва органи скеровуються КМУ), 
відіграють важливу дорадчу роль, але не мають повноважень і стійкості, щоб 
впливати на політичні процеси. Як далі показано, ці інституції часами мають 
суперечливі, якщо не дубльовані, обов’язки стосовно реформи ДП.  Далі подано 
функції кожної з цих інституцій у секторі ДП. 
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Вставка 1.2. Функції та сфера відповідальності державних інститутів 
в управлінні держпідприємствами 

Закон України 2006 року  Про управління об’єктами державної 
власності (Стаття 16) визначає державні органи, які несуть 
відповідальність за виконання моніторингу, оцінювання та нагляду за 
діяльністю держпідприємств.  Обов’язки визначені наступним чином: 

 Галузеві міністерства  та ФДМУ повинні подавати до МЕРТ зведені 
фінансові плани держпідприємств ( в їх відповідних  портфелях), а 
також інформацію щодо виконання цих планів.  

 МЕРТ перевіряє цю документацію та,  в свою чергу, подає до КМУ 
консолідований звіт з пропозиціями щодо покращення виробничої 
діяльності держпідприємств.  

 Відповідно до вимог бюджетного законодавства, МЕРТ подає 
Міністерству фінансів України (Мінфін) зведений фінансовий план 
для ДП, з висвітленням впливу результативності держпідприємств 
на Державний бюджет. 

 Галузеві міністерства несуть відповідальність за призначення 
керівників держпідприємств* та здійснюють моніторинг ДП,  у 
першу чергу, через перевірку річних звітів та річне оцінювання 
результатів діяльності, згідно з положеннями контрактів із 
керівниками ДП.  

 У випадках, якщо були створені Наглядові ради, галузеві 
міністерства, часто в процесі консультацій  з КМУ, призначають 
представників до Наглядової ради*. 

 ФДМУ, як основний відповідальний за приватизацію державний 
орган, бере активну участь у призначенні керівників ДП, у 
призначенні представників до Ради директорів, аналізує та 
затверджує фінансові плани ДП, стратегії ведення бізнесу та несе 
відповідальність за оцінювання результатів діяльності ДП в його 
управлінні або у сфері нагляду.  

 Органи державної контрольно-ревізійної служби23  уповноважені 
виконувати аудиторські перевірки держпідприємств з метою 
запобігати порушенням у сфері фінансів, і ці аудиторські перевірки 
перш за все стосуються дотримання умов бюджетного 
законодавства та інших відповідних законодавчих актів і не 
зобов’язані бути виконаними відповідно принципу незалежного 
(зовнішнього) фінансового аудиту.(IMF, 2017) 

Примітка*: з внесенням останніх змін у процес висунення  кандидатів у члени Наглядової 
ради, як вказано у Частині ІІ, галузеві міністерства вже не несуть відповідальність за 
висунення кандидатур на посади керівників та членів Наглядової ради в економічно 
важливих ДП. Висунення на ці посади радше здійснюється  Міжвідомчою комісією з 
призначень та підлягає подальшій професіоналізації цього процесу.  
Джерело: Закон України від 21.09.2006 № 185-V Про управління об'єктами державної 
власності та IMF, 2017. 
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Таблиця 1.2. Права власності держави в Україні: інституційні рамки 

Ряд важливих установ, залучених до визначення загальної політики власності, моніторингу виконання 
та реалізації майнових прав держави 

Інститут держави  Функція / обов'язки стосовно держпідприємств  

Кабінет Міністрів України 
Кабінет Міністрів України є 
вищим органом виконавчої 
влади; колегіальний орган 
під головуванням Прем'єр-
міністра і підзвітний перед 
Верховною Радою  

 

 надає повноваження управління державними активами органам виконавчої влади 
та колегіальним державним органам;  

 регулює порядок закріплення державних активів за наглядовими органами; 

 приймає рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації суб'єктів 
господарювання та надає повноваження контролю за їх діяльністю відповідним 
контролюючим органам; 

 встановлює критерії ефективності управління державними активами та процедуру 
використання цих критеріїв; 

 затверджує перелік державних активів, які є стратегічно важливими для 
національної економіки та безпеки; визначає цілі неекономічного характеру, або 
суспільні цілі державної політики. 

 відповідає за призначення комісії з відбору керівників вищої ланки 
держпідприємств, за конкурсний відбір незалежних членів Наглядових рад 
держпідприємств, за призначення й затвердження представників держави в 
Наглядових рад держпідприємств. 

 впроваджує політику щодо дивідендів, розроблену Мінфіном та МЕРТ. 

Міністерство 
економічного розвитку 
та торгівлі (МЕРТ)  

відповідає за формування 
та реалізацію економічної 
політики держави 

 

 відповідає за формування державної політики та визначення загальних принципів 
і стратегічних пріоритетів управління державними активами, включно з 
управлінням корпоративними правами, що належать державі; 

 визначає критерії ефективності управління корпоративними правами держави;  

 офіційно відповідає за формування державної політики щодо дивідендів в процесі 
консультацій з  Міністерством фінансів;  

 контролює діяльність органів, відповідальних за управління корпоративними 
правами держави та  виконує моніторинг результативності управління державним 
майном у сфері його нагляду; 

 визначає державне майно, що не підлягає приватизації (за пропозицією органів, 
відповідальних за управління корпоративними правами держави). 

Міністерство фінансів – 

фінансовий та фіскальний 
нагляд у сфері ДП  

 

 Разом з МЕРТ відповідає за формування та реалізацію політики держави щодо 
дивідендів;  

 Виконує моніторинг фіскального впливу державних активів та організовує 
діяльність Державної фінансової інспекції з функцією аудиту 
держпідприємств;Затверджує субсидії в секторах, де галузеві міністерства 
виконують функції управління й нагляду щодо державних підприємств. 

Міністерства, інші органи 
виконавчої влади та 
загальнонаціональні 
колегіальні органи у 
секторі ДП, що 
уповноважені управляти 
корпоративними 
правами держави 

 

 мають право приймати рішення стосовно створення, реорганізації та ліквідації 
держпідприємств у сфері їх нагляду;  

 ініціюють створення суб'єктів господарювання, розробляють проекти нормативних 
документів, ухвалюють статути держпідприємств у межах своїх повноважень; 

 призначають та звільняють керівників держпідприємств;  

 затверджують річні фінансові та інвестиційні плани; 

 організовують щорічні аудиторські перевірки;  

 здійснюють контролюючі функції щодо майна , яке перебуває у державній 
власності та належить до їх сфери відповідальності. 

Фонд державного майна 
України 

 функціонує як головний приватизаційний орган 

 виступає орендодавцем цілісних майнових комплексів держпідприємств s;  

 від імені держави виступає засновником суб'єктів підприємницької діяльності та 
вносить державне майно в їх акціонерний капітал; 

 в межах, визначених законодавством, відповідає за створення та ведення Єдиного 
реєстру об'єктів державної власності; 

 на вимогу закону, управляє відчуженням нерухомістю, що належить унітарним ДП 

 реалізує право на створення, управління та ліквідацію ДП. 

http://www.spfu.gov.ua/ua/content/spf-stateproperty.html
http://www.spfu.gov.ua/ua/content/spf-stateproperty.html
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Інші органи в структурі 
державного управління 

 Органи підтримки діяльності  Президента України, Верховної Ради України та 
Кабінету Міністрів України; 

 Органи, що управляють державним майном в межах повноважень, визначених 
окремими законами; державні бізнес-асоціації, державні холдингові компанії та 
інші державні бізнес-організації;  

Команди підтримки 
реформ та Офіс реформ 

 Підтримка та консультації щодо розроблення реформ. Моніторинг впровадження 
в галузевих міністерствах. 

 Джерело: адаптована інформація МЕРТ, 2014 та відповіді українських органів влади на питання анкети 

Кабінет Міністрів України та його Секретаріат 
Кабінет Міністрів має повноваження покладати відповідальність у сфері ДП на 
галузеві міністерства та інші органи державної влади . КМУ затверджує перелік 
стратегічно важливих ДП та має повноваження приймати рішення щодо створення, 
реорганізації та ліквідації ДП, а також призначати установи, відповідальні за такі 
процеси.  Крім цього, КМУ розробляє критерії результативності для керівництва ДП. 
КМУ також видає розпорядження щодо процесів, які стосуються сфери управління 
ДП, та постанови щодо ширшого кола стратегічних питань. Нещодавно КМУ була 
доручена функція нагляду за діяльністю номінаційного комітету, який відбирає 
кандидатури членів Наглядових рад та керівників стратегічно важливих ДП. 

З 2016 року Кабінет Міністрів виконує функцію власника НАК Нафтогазу України, 
тобто, перебрав від МЕРТ повноваження управляти корпоративними правами 
держави, - і це збільшило портфель компаній КМУ до 12 суб’єктів господарювання. 
Додання НАК Нафтогаз України до портфеля ДП передбачає значне розширення 
відповідальності КМУ, оскільки НАК Нафтогаз України є найбільшим 
держпідприємством України   та головним суб’єктом господарювання в секторі 
вуглеводнів, що робить це ДП стратегічно важливим. 

До цього часу КМУ не демонстрував спроможності забезпечити ефективну систему 
нагляду щодо НАК Нафтогаз України та інших ДП. Це пояснюється  відсутністю 
відповідального за портфель ДП профільного підрозділа з відповідним 
фінансуванням, професійним персоналом та тісною співпрацею з розробниками 
політики  в КМУ. По суті, КМУ являє собою політичний кабінет у складі міністрів і 
політиків. Згідно з Статуту Нафтогазу, функція власника НАК Нафтогаз України 
належить безпосередньо Кабінету Міністрів України24. Щодо  інформації про групу 
фахівців, відповідальних за виконання обов’язків акціонера, то її не було надано.  
Однією з головних проблем є те, що КМУ й надалі відповідає за розроблення 
широкого спектру політики і водночас діє як власник стратегічно важливих ДП, що 
робить ці функції достатньо суперечливими. Це стає  найбільш помітним на прикладі 
НАК Нафтогаз України та сектору енергетики, для якого КМУ формує цілі 
державної політики. Ці функції не розмежовані так, як рекомендовано належною 
практикою. 

Хоча діяльність КМУ підтримує його Секретаріат, Секретаріат КМУ не надає 
підтримку виконанню обов’язків і функції організації-власника НАК Нафтогаз 
України. Секретаріат КМУ працює над трансформацією своєї ролі в більш потужний  
“центр державного управління, включно з  функцією управління важливими і 
значними ДП.”  
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Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ) – це орган, що 
відповідає за формування та реалізацію державної економічної політики, що 
охоплює визначення загальних принципів і стратегічних пріоритетів управління 
майном у власності держави. МЕРТ встановлює критерії результативності 
управління ДП органами-власниками, а також показники діяльності для окремих ДП. 
Разом з Міністерством фінансів, МЕРТ відповідає за формування та реалізацію 
політики держави стосовно дивідендів. Крім цього, МЕРТ відповідає за визначення 
переліку ДП, що вважаються стратегічно важливими, і подає цей перелік на 
затвердження в КМУ.   Коли йдеться про НАК Нафтогаз України, МЕРТ відповідає 
за весь процес прийняття корпоративних рішень КМУ, як орган, уповноважений 
управляти корпоративними правами держави, що охоплює розроблення проектів 
корпоративних рішень та отримання їх погодження від відповідних міністерств. 

Як зазначено в публікації OECD (2018), виглядає так, неначе МЕРТ важко 
виконувати обсяг його функцій. За період з 2013 року в МЕРТ 8 разів відбувся процес 
реорганізації, а за період з 2014 року змінилося 5 міністрів. Відповідальність за 
розроблення політики державної власності передавалась всередині організації три 
рази за період з листопада 2015 року. У звіті про державну аудиторську перевірку 
сектору ДП Рахунковою палатою України (2017) зазначено, що функція МЕРТ як 
представника державного управління та  виконавця моніторингу діяльності ДП 
недостатньо профінансована: в середньому, відповідальні структурні підрозділи 
отримують приблизно 55 відсотків фінансування, якого вони потребують для 
виконання своїх функцій (OECD, 2018a).25 

Також неефективним було визнано управління тими ДП, щодо яких МЕРТ реалізує 
права власності. У 2016 році з  335 держпідприємств під безпосереднім наглядом 
МЕРТ тільки 81 ДП (менше 25%) були оцінені як прибуткові, а відносно чотирьох 
ДП не було виконано оцінювання через брак інформації. 

МЕРТ критикували за відсутність стратегічного бачення щодо портфеля власності 
держави. Можна говорити, що МЕРТ не вистачає компетентності й спроможності з 
розумінням справи виконувати оцінювання результативності усього портфеля 
державної власності при розробленні загальної політики у сфері власності. З 2014 
року, МЕРТ, за підтримки Офісу підтримки та впровадження реформ в МЕРТ, 
щорічно публікує огляд стану державної власності найбільших 100 важливих для 
економіки ДП. Такий аналітичний огляд щороку розміщують на веб-сайті МЕРТ, 
проте, останній звіт є доступним тільки українською мовою. В цьому документі 
надана основна інформація фінансового характеру стосовно результатів діяльності 
окремих ДП та важливих секторів економіки. Хоча це джерело інформації 
залишається важливим, якість фінансової й не фінансової інформації та її 
відповідність реаліям можна оскаржувати. 

Фонд державного майна України 
Фонд державного майна (ФДМ) є по суті приватизаційним агенством України, але 
виконує додатково функцію нагляду та управління іншим державним майном. Зараз 
ФДМ реалізує право власності держави безпосередньо на понад 300 ДП, які були 
відібрані для приватизації. В цьому ухваленому переліку - 26 великих ДП (станом на 
травень 2018), і ФДМ реалізує права власника відносно двох третини з цього 
переліку.26 Коли державні активи передають до ФДМ, Фонд відповідає за їх 
реструктуризацію з метою підвищити привабливість для потенційних покупців. Для 
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цього ФДМ працює над створенням їх органів врядування, (якщо їх нема), над їх 
фінансовим плануванням, бухгалтерським обліком, над звітністю, тощо. ФДМ 
призначає своїх працівників Головами чи членами Наглядових рад цих підприємств, 
та ці особи представляють ФДМ як єдиного чи головного акціонера.  До того, ФДМ 
відповідає за формування та ведення Єдиного реєстру об’єктів державної 
власності, в якому, виключно, міститься інформація про відібрану кількість ДП з 
портфеля держави.     

Якщо говорити про кінцевий результат процесу приватизації, ФДМ не має 
вражаючих результатів попередньої діяльності, про що вже була мова в цьому звіті. 
Повідомлялося, що такий стан справ зумовлений нестачею ресурсної бази для 
заходів в рамках до-приватизаційних процесів (OECD, 2018a).  ФДМ бракує 
внутрішніх  навичок і компетентностей доводити процес до кінця, хоча ФДМ залучає 
значну кількість персоналу, – понад 460 осіб в головному офісі, – при тому, що 
діяльність тільки 80 працівників сфокусовано на управлінні ДП, а 1194 осіб 
працюють в регіональних структурах ФДМ. Сам розмір ФДМ різко контрастує з 
іншими інституціями, відповідальними за великі портфелі ДП. 

Команди підтримки реформ 
Реформування державного управління стимулюється ширшою конфігурацією 
реформ за фінансової підтримки міжнародних фінансових інституцій та донорів, що 
переважно скеровується ЄБРР. До цієї системи підтримки належать: Національна 
рада реформ при Президентові України, Офіс реформ КМУ, мережа команд 
підтримки  в галузевих міністерствах та Стратегічна група радників з підтримки 
реформ в Україні. Такі de facto не державні групи підтримки, зокрема, Стратегічна 
група радників, відіграють важливу роль в консультуванні розробників політики та 
у формуванні політики щодо ДП. Наприклад, створення комісії з призначень членів 
Наглядових рад, Закон України від 18.01.18 р. № 2269-VIII Про приватизацію 
державного і комунального майна та проекту Закону 6428 Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління 
юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава (тут і далі – 
проект Закону України №6428, див: Вставка 2.2) стали результатом роботи цих груп 
підтримки реформ в консультаціях з КМУ, МЕРТ, ФДМ та іншими зацікавленими 
сторонами. Незалежно від цих важливих зрушень, Офіс реформ – це 
консультаційний та дорадчий орган, не інтегрований в структуру функціонуючих 
інституцій. Залежність Офісу реформ від міжнародних фінансових інституцій та 
фінансування донорами також означає його вразливість у разі змін. 

Структура та права власності в секторі вуглеводнів України 
Майнові права щодо ДП, які функціонують у секторі вуглеводнів, розосереджені  
серед кількох головних інституцій України (також див: Таблиця 1.3 і огляд далі), що 
виконують чисельні та суперечливі функції, включно з  реалізацією права власності 
держави щодо головних ДП в цьому секторі; з формуванням галузевої політики і 
стратегій; а також з регулюванням в секторі, до якого належить і видача спеціальних 
дозволів (ліцензій). Група Нафтогаз – це основний учасник багатьох сегментів 
ланцюга створення доданої вартості. У 2017 році частка цієї групи в обсязі 
вітчизняного видобутку природного газу склала 80% (разом із обсягом Укрнафти). В 
складі цієї групи функціонують системи транспортування і зберігання газу й нафти.  

Приватний сектор у секторі вуглеводнів переважно має наступний склад: 
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 понад 40 компаній, що видобувають газ і нафту; 

 понад 60 імпортерів газу: в сегменті імпорту/торгівлі газом участь приватного 
сектору, - і вітчизняних, і  міжнародних учасників ринку, - значно зросла з 
2014 року, завдяки лібералізації ринку та імпорту газу з ЄС; 

 понад 300 приватних оптових постачальників природного газу, компаній-
роздрібних постачальників природного газу та операторів газорозподільної 
системи (більшість останніх контролюється сумнозвісними олігархами);  

 нафтопереробний завод  компанії Укрнафта; а також  

 чисельні заправки.  

Таблиця 1.3. ДП в секторі вуглеводнів 

   

Організація-
власник 

ДП Опис 

Кабінет Міністрів  НАК Нафтогаз 
України;  

Вертикально інтегрований повний цикл операцій з розвідки 
та розробки родовищ нафти й газу, видобування нафти й 
газу та обслуговування родовищ, транспортування і 
зберігання газу і нафти, переробка, постачання природного 
газу, LPG (зрідженого газу) та інших паливно-мастильних 
матеріалів споживачам  

Міністерство 
енергетики та 
вугільної 
промисловості  

Магістральні 
газопроводи 
України (МГУ)  

Майбутній оператор газотранспортної системи  

Міністерство 
екології та 
природних ресурсів 
України  

Надра України; 

плюс 9 ДП  

- Розвідка родовищ нафти і газу   

- Геологічне та геофізичне вивчення надр, дослідження та 
інше збирання даних; надання послуг; лабораторні роботи, 
буріння, аерогеофізична зйомка; дотримання законодавства 
і спеціальні дозволи; бази даних і цифрова комунікація; а 
також надання консультацій 

Джерело: автор звіту.   

Група Нафтогаз – Національна група компаній, що функціонує в секторі нафти і 
газу в Україні   

Держава є акціонером НАК Нафтогаз України, - компанії, що функціонує на 
загальнонаціональному рівні в секторі нафти і газу України,  – а корпоративні права 
держави реалізує  Кабінет Міністрів (як зазначено раніше). НАК Нафтогаз України 
– це холдингова компанія, 27 а детальну інформацію про всі її дочірні підприємства 
та афілійовані компанії буде  у Частині ІІ, як "приклад для аналізу" компанії цього 
сектору. Проте, варто зазначити, що НАК Нафтогаз України зараз є власником 
Укргазвидобування (УГВ), - головної газовидобувної компанії в Україні, - і 
Укртрансгазу (УТГ), - оператора системи транспортування і зберігання газу в 
Україні. Згідно Третього енергетичного пакету, транспортування газу повинно бути 
відокремлене.   Діаграма 1.1 подає загальний огляд функції НАК Нафтогаз України 
в ланцюгу створення доданої вартості в секторі вуглеводнів. 
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Діаграма 1.1. НАК Нафтогаз України та дочірні підприємства компанії в ланцюгу 
постачання нафти і газу в Україні 

НАК Нафтогаз України є учасником повного виробничого циклу розвідки, розроблення родовищ 
нафти й газу, їх видобування та надання послуг на родовищах,  у транспортуванні, зберіганні, 

переробці та постачанні споживачам природного газу, LPG (зрідженого газу) та іншого пального. 

 
Джерело: МЕРТ та НАК Нафтогаз. 

Магістральні газопроводи України (МГУ) – оператор газотранспортної системи 
Міністерство енергетики та вугільної промисловості виконує функцію держави-
власника ПАТ Магістральні газопроводи України (МГУ). Згідно дорожньої карти 
відокремлення (див: Постанова КМУ від 01.07.2016 № 496), МГУ стане в 
майбутньому оператором газотранспортної системи, створення якого є складовою 
підготовчих заходів Міністерства на виконання відокремлення. Фактична передача 
активів, нерухомості, ліцензій та сертифікатів від АТ Укртрансгаз (УТГ), чиїм 
власником на разі є НАК Нафтогаз України, ще не відбулося і потребуватиме 
окремого рішення держави. Згідно інформації, наявної на момент написання звіту, 
процес відокремлення має завершитися на початку 2020 року, після завершення 
терміну дії контракту з ВАТ Газпром,  а зараз регулюється Меморандумом про 
взаєморозуміння між Наглядовими радами НАК Нафтогаз України  та МГУ (більше 
інформації у розділі 1.3.2).  

На даний час, структура врядування МГУ встановлена Міненерго при скеруванні з 
боку  Координаційної ради з питань проведення реформ у паливно-енергетичному 
комплексі під головуванням Прем'єр-міністра України, за участі представників 
відповідних міністерств, органів  державної влади, ЄБРР та інших кредиторів. Треба 
зазначити, що призначені незалежні члени Наглядової ради МГУ та її члени-
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представники держави були відібрані централізованим Номінаційним комітетом та 
пройшли конкурентний процес відбору за процедурою, встановленою  КМУ.28  

Державна служба геології та надр України – геологічне вивчення надр, 
дослідження, видача спеціальних дозволів, тощо.   

Державна служба геології та надр України (Держгеонадра) є власником 10 суб’єктів 
господарювання, зареєстрованих як державні підприємства або організації (що діють 
під її наглядом), які  займаються комерційною і некомерційною діяльністю, зокрема, 
у таких сферах: геологічне та геофізичне вивчення надр, дослідження та інше 
збирання даних; надання послуг; лабораторні роботи, буріння, аерогеофізична 
зйомка; дотримання законодавства і спеціальні дозволи; бази даних і цифрова 
комунікація; а також надання консультацій. Низка ДП, відносно яких Держгеонадра 
виконує функцію нагляду, користуються спеціальними дозволами на розвідку 
родовищ нафти і газу, які видає виключно  Держгеонадра, і для власної діяльності, 
має наслідком потенційний конфлікт інтересів. 

Надра України – розвідка родовищ нафти і газу 
Діяльність з розвідки родовищ нафти і газу виконує НАК Надра України, заснована 
у 2000 р. шляхом злиття кількох спеціалізованих підприємств у сфері геології та 
розвідки надр,  що сьогодні поділені на 11 різних бізнес-структур акціонерної 
холдингової компанії, що офіційно належать до сфери нагляду Держгеонадра (IEA, 
2012, EGS, 2016).  В цих компаніях зосереджено багато інформації щодо геології та 
розвідки надр в Україні. Треба нагадати, що НАК Надра України тримає акції у 
мережі дочірніх та афілійованих компаній, які повністю чи частково є 
держпідприємствами. 
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Діаграма 1.2. Держпідприємства у секторі нафти й газу, правами яких управляє  
Державна служба геології та надр України, - орган, що видає спеціальні дозволи у 

секторі нафти й газу 

Державна служба геології та надр України (Держгеонадра) є центральним органом виконавчої влади, 
діяльність якого спрямовується і координується КМУ через Міністра екології та природних ресурсів, і 

власником корпоративних прав холдингу НАК Надра України та 9 унітарних ДП і суб’єктів 
господарювання у секторі розвідки родовищ нафти й газу. 

 

 

 
Примітка:  Цей перелік сформовано на базі інформації у відкритому доступі.  
Джерело: адаптовано з ESG, 2016 

Участь приватних структур в секторі вуглеводнів 
Хоча держпідприємства домінували в секторі енергетики в Україні, питання права 
приватної власності і контролю в цьому секторі постало, головним чином, в 
результаті низки приватизацій та консолідацій наприкінці 1990-х років у сфері 
переробки нафти та в розподіленні нафти і газу. (Stelmakh, 2016). Це дозволило 
провести  часткову приватизацію деяких великих компаній, наприклад, ВАТ 
Укрнафта, а також регіональних газорозподільних компаній, які, врешті, поглинула 
Група Нафтогаз. Добре задокументовано той факт, що часткова приватизація ДП в 
цьому секторі стала здобиччю приватних груп з пов’язаними інтересами , як на 
ранніх стадіях приватизації, так і у нещодавніх випадках.29 

Наприклад, у 2012 році Уряд України запровадив додатковий приватний контроль 
над  регіональними газорозподільчими компаніями - облгазами.30 Хоча цей процес 
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приватизації був представлений як лібералізація ринку природного  газу, він створив 
можливість для груп корисливих інтересів отримати додатковий контроль над 
мережами розподілення природного  газу. Ці компанії було продано на аукціоні, і 
головним бенефіціаром стала компанія ПрАТ ‘Газтек’ та афілійовані суб’єкти 
господарювання, контрольовані відомими олігархами (Stelmakh, 2016).  

Після запровадження ринку природного газу у 2015 році та планів щодо функцій 
видобування та відокремлення транспортування природного газу, в законодавчому 
порядку була зроблена спроба розділити створені монополії в сфері постачання й 
розподілення природного газу. Хоча формальне розмежування діяльності з постачання 
і розподілення відбулося, і тепер ці функції виконують відповідно облгаззбути і облгази, 
на кінцевого бенефіциара  майнових прав і газопостачальних,  і газорозподільчих 
компаній це не вплинуло, і обидві групи компаній все ще контролюють ті ж самі 
конгломерати, якими володіють  відомі олігархи. У деяких випадках компанії-кінцеві 
бенефіциари знаходяться в офшорних зонах.31 (Діаграма 1.3) 

Як вже була мова раніше, на ринку постачання газу мали місце більш значні 
зрушення в останні роки, завдяки реформуванню ринку природного газу, що сприяло 
появі багатьох незалежних імпортерів газу. 

Діаграма 1.3. Контроль і власність в ланцюгу постачання та переробки природного 
газу, на так званій  “останній милі” 

 
Джерело: НАК Нафтогаз, 2018.  
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Інституції, залучені до формування політики в секторі енергетики, його 
реформування та регулювання    

Багато інституцій беруть участь у формуванні політики, пріоритетів реформування і 
регулювання ринку енергії, й часто ці функції вони сполучають з реалізацією 
відповідних прав власника ДП. Далі подано загальний огляд функцій окремих 
інституцій, з їх підсумком у Таблиці 1.4. 

Покладення спеціальних обов'язків (ПСО) 
Коли Закон України Про ринок природного газу (2015) набрав чинності, (детальніше 
йдеться далі), КМУ став головним органом, відповідальним за формування і 
покладення спеціальних обов'язків (ПСО) для ринку газу. Як вже зазначено, КМУ 
також реалізує права власника щодо ДП, які виконують ПСО в секторі природного 
газу. 
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Таблиця 1.4. Інституцій, залучені до формування державної політики у секторі 
енергетики, політики власності та регулювання   

Органи державної влади часто водночас залучені до формування політики, регулювання та виконання 
функції власника. 

 Опис Політика  Регулювання Власність  

Кабінет Міністрів 
України 

 Покладає спеціальні обов’язки на 
ринку природного газу 

 Акціонер НАК Нафтогаз України 

 Відповідальний за загальну 
Енергетичну стратегію 

   

Міністерство 
енергетики та 
вугільної 
промисловості 

 Енергетична стратегія 

 Акціонер важливих не вуглеводневих 
компаній сектору енергетики  

   

Національна комісія, 
що здійснює 
державне 
регулювання у сфері 
енергетики та 
комунальних послуг  

 Регулює діяльність природних 
монополій та постачальників 
природного газу, вугілля, нафти, 
паливних продуктів, тепла, води та 
електроенергії 

 Регулює діяльність у сфері 
трубопровідного сполучення та 
зберігання газу, нафти, 
нафтопродуктів та ін.    

 Встановлює тарифи на тепло та 
електроенергію 

 Видає та скасовує ліцензії для 
секторів що мають відношення до 
теплової та електричної енергії 

   

Міністерство екології 
та природних 
ресурсів - 
Держгеонадра   

 Видає та скасовує спецдозволи на 
користування надрами Украхни на 
загальнонаціональному та 
регіональному рівнях  

 Акціонер "Надра України" та 9 
державних і регіональних підприємств, 
що здійснюють розвідку нафти і газу 

 Виконує традиційні 
геологорозвідувальні функції 

 Визначає геологічну та гірничу політику 
України та її реалізує 

 Отримує сбори та рентні платежі за 
розвідку надр  

   

Джерело: автор зібрав інформацію з  різних джерел. 

Політика у секторі енергетики 
Міністерство енергетики та вугільної промисловості (Міненерго) номінально 
відповідає за формування загальної енергетичної стратегії держави, хоча стратегію, 
врешті решт, ухвалює  КМУ. Міненерго несе певну відповідальність за планування 
видобування вуглеводнів, хоча збирання деяких даних та дослідження стосовно 
вугілля, нафти і природного газу виконуються Державною службою геології та надр 
України (Держгеонадра), яка підпорядкована КМУ через Міністра екології та 
природних ресурсів (див: далі). Крім цього, Міненерго виконує функцію власника 
низки важливих ДП, які працюють у сфері енергетики, зокрема, МГУ, що стане 
майбутнім оператором газотранспортної системи після завершення відокремлення 
цієї функції.  З огляду на зобов’язання перед Енергетичним співтовариством, 
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відносини власності і підпорядкування МГУ стануть предметом обговорення, 
оскільки суб’єкти господарювання, задіяні у видобуванні природного газу та/чи 
генерації електроенергії,  мають стати відокремленими від сфери транспортування.  

Регулювання в  секторі енергетики 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг (НКРЕКП) є органом-регулятором з функцією нагляду у 
секторах енергетики та комунальних послуг.32 Це також орган з функціями  
ліцензування діяльності та встановлення тарифів для виробників і постачальників 
електричної і теплової енергії. У секторі енергетики НКРЕКП встановлює тарифи на  
роздрібний продаж електроенергії всім споживачам, (включно з 
домогосподарствами), на базі прогнозної ціни електроенергії для обленерго33 і для 
незалежних постачальників. Нещодавно ухваленим законом додано ще одну 
функцію – регулювання діяльності у сфері виробництва, транспортування, 
розподілення, постачання електроенергії; діяльності у сфері транспортування, 
розподілення, зберігання (закачування, відбір) природного газу, надання послуг 
монтажу обладнання та постачання природного газу, а також діяльності з 
транспортування нафти, нафтопродуктів та інших речовин трубопроводами. Варто 
зазначити, що НКРЕКП не встановлює тарифи у секторі газу, бо згідно Закону 
України Про ринок природного газу ці тарифи повинні відображати ціноутворення 
ринку. Однак, КМУ запровадив перехідні заходи регулювання ціни газу для певних 
сегментів населення, а НАК Нафтогаз України повина реалізовувати ці заходи як 
складову ПСО.  Залишається неясним, якою мірою КМУ покладається на НКРЕКП  
у визначенні застосованих тарифів для регульованих сегментів ринку природного 
газу. Нагадаємо, що в нещодавньому оцінюванні Національної комісії, виконаному 
Секретаріатом Енергетичного співтовариства, підкреслено недоліки державного 
управління та недостатня незалежність НКРЕКП-регулятора. (EC, 2018) 
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Вставка 1.3. Тарифи на енергію та регульовані сегменти ринку газу 

До 2015 року в Україні  ціни на природний газ регулювалися для всіх споживачів,  оскільки 
держава компенсувала НАК Нафтогаз України різницю між ринковими та регульованими 
цінами на об’єми продажу. Однак, НАК Нафтогаз України зазнала збитків через непрямий 
механізм компенсації, за допомогою якого через посередників здійснювалося регулювання 
ціни та імпорту газу на покриття його нестачі для постачання. В останні роки держава 
зробила кроки до поступового підвищення цін на газ та до лібералізації оптового і 
роздрібного ринків для споживачів у промисловому секторі. Проте, було відтерміновано 
подальше зростання ціни газу на регульованих ринках, включно для домогосподарств, 
релігійних організацій, а також  для теплогенеруючих компаній.  

Відтермінування  підвищення цін на газ та Фінансова допомога була призупинена, оскільки 
стабілізаційна програма МВФ передбачала наближення цін на енергоносії до ринкових 
рівнів,  згідно умови, закріпленої в кредитній угоді, фінансова допомога була призупинена. 
Крім того, Україна підписала Угоду про асоціацію між Україною та ЄС, а також Угоду про 
поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі (ПВЗВТ) між Україною та ЄС, яка зобов’язує 
країну вдосконалювати співробітництво у сфері енергетики  та інтеграції ринку, а також 
стимулювати формування ціни газу на ринкових засадах. Проте, в недавньому провадженні 
Енергетичного співтовариства ЄС Секретаріат ЄС назвав регульоване ціноутворення, 
засноване на покладенні на НАК Нафтогаз України спеціальних обов'язків (ПСО), 
“протиправною допомогою держави.” (ECS-2/17, July 2018).  

Окрім цього,  Енергетичне співтовариство відзначило, що нещодавно прийняте 
законодавство, спрямоване на перегляд режиму ПСО, суперечить зобов’язаннями України 
перед ЄС у сфері енергетики, і, більш того, закладає основу для “непропорційної та 
дискримінаційної поведінки учасників ринку і, як наслідок, збільшує ризик подальшої 
концентрації ринку” 
Джерела: OECD (2018) Access to Private Finance for Green Investments Energy Efficiency and Renewable 
Energy Financing in Ukraine). ECS-2/17, July 2018; та лист Секретаріату Енергетичного співтовариства 
ЄС від 7 листопада 2018 р. 

Ліцензування розвідки родовищ нафти і газу 
Державна служба геології та надр України (Держгеонадра)34 відповідає за 
визначення та реалізацію державної політики “у сфері геологічного вивчення та 
раціонального використання надр”. Це єдина в Україні установа, яка видає та 
відкликає спеціальні дозволи (ліцензії) на користування всіма природними 
ресурсами України. Держгеонадра  функціонує через мережу своїх структур на 
загальнонаціональному і регіональному рівнях. Держгеонадра отримує плату за 
спеціальні дозволи та плату за користування надрами (роялті) і водночас виконує 
більш "традиційні" функції геологічного вивчення надр. Варто зазначити, що 
Держгеонадра є і власником ДП (про це мова буде йти у розділі 2.1.5), а це, беручи 
до уваги виконання функції ліцензування діяльності, а також традиційної функції 
геологічного вивчення, створює можливість конфлікту інтересів. (ESG, 2016) 
Прикладом конфлікту інтересів деякі спостерігачі вважають нещодавню спробу 
Держгеонадра припинити дію спеціального дозволу дочірнього підприємства НАК 
Нафтогаз України  – УГВ, посилаючись на технічну вимогу (Див: Вставка 1.4). 
Пізніше з’явилися ствердження щодо корупційних схем у сфері отримання 
спеціальних дозволів (ліцензій). Нещодавно створений цифровий реєстр геологічної 
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інформації та система конкурентоспроможних електронних торгів – важливий крок, 
який, за даними Уряду, спрямований на встановлення більш прозорого  
процесуотримання ліцензій. 

Вставка 1.4. Аналіз прикладу: Видача спеціальних дозволів на розвідку родовищ 
газу й нафти та дочірнє підприємство НАК Нафтогаз Україна - АТ 
Укргазвидобування (УГВ) 

Державна служба геології та надр України (Держгеонадра) відклала рішення про 
продовження 39 ліцензій (спеціальних дозволів на користування надрами), виданих  
АТ Укргазвидобування (УГВ) на розвідку родовищ газу, що може спричинити  
припинення виробничого процесу УГВ. Затримка стосується технічної вимоги щодо 
оцінки  впливу на навколишнє середовище, яку повинні виконувати компанії з 
видобування газу та нафти, і яка є чинною з грудня 2017 року. Фактичні процедури 
виконання такої нової вимоги були оформлені органами влади протягом кількох 
місяців після набрання чинності цією нормою, а кінцеві вимоги закону були 
опубліковані лише у червні 2018 року. 

УГВ звернулась до Держгеонадра з проханням подовжити спецдозволи у 2017 році, 
до набрання законом чинності. Однак, рішення про подовження терміну дії 
спецдозволів було відкладено на підставі того, що УГВ не виконало вимоги нових 
положень закону. В результаті того, що спецдозволи не були поновлені, 30 травня 
2018 року УГВ була змушена припинити виробництво на одному зі своїх невеликих 
родовищ (Південно-Коломацьке). 

Зрештою, у червні 2018 року з’явився нормативний акт, яким було встановлено  
відстрочку виконання нормативних вимог для видобувачів нафти і газу. 23 липня 
2018 року Держгеонадра таки продовжила термін дії 39 спеціальних дозволів 
Укргазвидобування на користування надрами.35  
Джерело: відповідь Нафтогазу на питання анкети. 

Політика у сфері приватизації та недавні плани 
Процес приватизації розпочався в Україні у 1995 році та набрав темпи на початку 
2000-х років, проте мав обмежені результати. Надходження від приватизації досягли 
рівня 3 відсотків ВВП у 2000 році порівняно з середнім показником  9 відсотків в 
інших країнах з перехідною економікою за такий самий період (IMF, 2002). 
Історично склалося так, що темп приватизації в Україні був уповільнений, через 
низку факторів, серед яких – обмеження іноземних інвестицій в приватизації 
державного та комунального майна (якщо іноземний суб’єкт володіє 25 відсотками 
чи більшою часткою акціонерного капіталу) починаючи з нині застарілого закону 
про приватизацію  1992 року.36 Інші проблеми стосуються наступного: незрілі ринки 
капіталу; політичне втручання в процес приватизації; конфлікт між цілями ФДМ; а 
також взагалі складні умови ведення бізнесу  та обтяжена історія компаній, що 
ускладнює їх продаж.  Навіть до різкого скорочення обсягу економіки, що відбулося  
після революції на Євромайдані, програма приватизації практично завмерла, а 
надходження до Державного бюджету опинилися на рівні менше 0,2 відсотка ВВП у 
2013 році (IMF, 2016).  
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Після революції на Євромайдані  держава планувала оживити процес приватизації. 
Це почалося із змін в інвестиційному режимі з метою надати правам інвестора 
додатковий захист та відкрити для іноземного інвестування більше секторів 
економіки, які перед тим були захищені в рамках положень про національну безпеку  
(OECD, 2016). Водночас було підсилено громадський контроль над окремими 
трансакціями з  метою уникнути недоліки приватизації минулих років, коли майно 
потрапило до рук  пов’язаних олігархів і бізнес груп з пов’язаними інтересами 
(Atlantic Council, 2018). У 2014 році КМУ разом із ФДМ розробили перелік 
запланованих для приватизації 160 компаній, (який затверджено Розпорядженням 
КМУ від 17.07.2014 № 667-р), що на той час сприймалась як "найбільша кампанія з 
приватизації за останні 20 років."37 До цього списку потрапили багато великих 
компаній, включно з енергогенеруючими та енергорозподільчими компаніями, а 
також великий виробник мінеральних добрив Одеський припортовий завод. 

Через невдалу спробу перезапустити процес приватизації, включно з  провалом 
приватизації Одеського припортового заводу, держава змінила підхід.38 Замість 
приділення уваги лише великим компаніям, що виглядали вартими приватизації,  
було виконано так званий "тріаж", і держпідприємства поділили на три категорії: ті, 
що мають бути приватизовані, що мають бути ліквідовані, а також ті, що залишаться 
у сфері державної власності.  

Для реалізації цього плану, ухвалено довгоочікуваний Закон України “Про 
приватизацію державного і комунального майна” (від 18.01.2018 No. 2269-VIII), з 
метою сприяння великим і малим трансакціям у сфері приватизації на 
загальнонаціональному та муніципальному рівнях; підвищення рівня прозорості та 
доброчесності окремих трансакцій; а також надання інвесторам додаткових гарантій.39 
Велика кількість міжнародних фінансових інституцій сприйняли ухвалення цього 
закону як важливий крок для сприяння новому етапу приватизації в Україні.  

У травні 2018 року КМУ ухвалив оновлений перелік  з 23 підприємств, що включає і 
регіональні розподільчі енергокомпанії  (обленерго), ПАТ "Центренерго" (для цього 
підприємства вже ухвалено детальний графік продажу), ПАТ "Одеський припортовий 
завод", ПАТ "Турбоатом", ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат", ПАТ 
"Об’єднана гірничо-хімічна компанія", а також ПАТ "Сумихімпром". 18 об’єктів з цього 
переліку вже знаходяться під управлінням ФДМУ,40 а ФДМУ вважають головним 
органом, що відповідає за реалізацію процесу приватизації в Україні.  ФДМУ відібрав 
виконавців та уклав договори на надання консультаційних послуг додатково для шести 
великих ДП, що повинні бути приватизовані.  Було створено Робочу групу з  питань 
приватизації, яка об’єднує  представників МВФ, МФК, ЄБРР і формує рекомендації для 
КМУ стосовно майбутніх приватизаційних угод. 

Крім того, було реалізовано низку трансакцій малої приватизації, і, згідно державних 
джерел, відбулися 100 успішних електронних аукціонних торгів після ухвалення Закону 
України “Про приватизацію”. 

Однак, з точки зору темпу приватизації, залишається багато проблем, тому що Україна 
повинна задовольнити свої потреби у надходженнях до Державного бюджету  від 
продажу ДП, а також кардинально скоротити кількість активів у портфелі держави.  Це 
не тільки проблема залучення іноземних інвесторів в умовах сучасного середовища 
ведення бізнесу, а також питання, як позбутися впливу груп пов’язаних інтересів на ДП. 
Існують і проблеми, пов’язані з підвищення професіоналізму виконання функції 
приватизації. Здається, що на темп приватизації впливає і виборчий цикл 2019 року. 
Деякі спостерігачі зазначають, що, можливо, не існує достатньої політичної волі 
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займатися приватизацією перед виборами. Цю ситуацію додатково ускладнює те, що 
деякі ДП, відібрані для приватизації у 2018 році, -  ПАТ Одеський припортовий завод і 
ПАТ Сумихімпром, - мають низку проблем із їх борговими зобов’язаннями перед 
знаними олігархами, які підпали під міжнародні санкції.41 На думку міжнародної 
спільноти, саме ці борги є "умовою, що перешкоджає виконанню трансакції", коли 
йдеться про приватизацію, (а також додають ризиків переведення платежів суб’єкту під 
санкціями), і до цього не можна ставитися як до "звичайної наявності боргів".42  

Хоча деякі спостерігачі зазначають, що НАК Нафтогаз України та інші складові сектору 
вуглеводнів не розглядають для приватизації у найближчому майбутньому, сучасні 
управлінці компанії плекають амбітну мету підготувати НАК Нафтогаз України до 
публічного розміщення цінних паперів компанії протягом декількох наступних років. 
(Річний звіт НАК Нафтогаз, 2017). Остаточне рішення буде прерогативою Кабінету 
Міністрів і Верховної Ради України.43 

Сектор вуглеводнів та реформа сектору енергетики в Україні. 

Огляд сектору енергетики   
Згідно з нещодавним аналізом сектору енергетики в Україні, на нафту й газ в країні 
припадає приблизно 40 відсотків постачання енергії з первинних джерел (Діаграма 
1.4). Нафта і газ, як фактор виробництва, становлять невелику частку у загальному 
обсязі виробленої електроенергії, тоді як природний газ залишається головним 
паливом у генерації теплової енергії (70 відсотків), яку постачають приблизно до 53 
відсотків домогосподарств (напряму чи опосередковано) через мережу 
теплоелектроцентралі (ТЕЦ). (Національна інвестиційна рада України, 2017, ОЕСР, 
2018, НАК Нафтогаз України). 

Діаграма 1.4. Постачання енергії в Україні (2016) 

В Україні більша частка постачання енергії з первинних джерел – це нафта й газ, а атомна енергія  й 
вугілля домінують в генерації електроенергії. 

 
Джерело: OECD, 2018 та оновлена інформація від НАК Нафтогаз.   

Україна є чистим імпортером енергії за всіма  джерелами палива – нафта, газ і 
вугілля.44 Коли мова йде про природний газ і нафту, Україна забезпечує велику 
частку своїх внутрішніх потреб за рахунок власного видобування. Через фокус в 
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цьому аналізі на певному секторі, цей розділ зосереджено , головним чином, на 
секторі вуглеводнів, з окремим акцентом на природному газі. 

Виробництво природного газу й нафти в Україні 
Більше 70 відсотків споживання газу забезпечується за рахунок власного 
видобування, в якому левова частка належить дочірній компанії НАК Нафтогаз 
України – АТ Укргазвидобування (УГВ) (OECD, 2018b, NIC, 2017). Видобуток 
природного газу в Україні сягає майже 20,5 млрд. куб. м, з яких 16,4 млрд. куб. м 
видобуто на державних, чи на контрольованих державою підприємствах, таких як 
АТ УГВ, ПАТ Укрнафта і ПАТ ДАТ Чорноморнафтогаз, а решта 4,1 млрд. куб. м 
видобуто незалежними компаніями з видобування.45 У 2017 році УГВ збільшила 
обсяг виробництва на 4,4% з 14,6 млрд. куб. м до 15,3 млрд. куб. м, що стало 
найвищим рівнем за останні 24 роки. Проте, ПАТ Укрнафта  і компанії приватного 
сектору скоротили обсяги видобування з 1,3 млрд. куб. м і 4,2 млрд. куб. м відповідно 
до 1,1 млрд. куб. м і 4,1 млрд. куб. м. Держава оголосила плани, в рамках ширшої 
Енергетичної стратегії України та політики  (див. далі), збільшити обсяг видобутку 
газу в країні до 20 млрд. куб. м у 2020 році, за рахунок розширення видобутку 
відповідними держпідприємствами, а також незалежними  компаніями з 
видобування (Діаграма 1.5)5 

Діаграма 1.5. Видобуток природного газу в Україні, мільярди кубічних метрів 
(млрд.куб.м) 

Україна планує збільшити обсяг видобутого в країні газу з поточного рівня 20 до 27 млрд. куб. м  

 

 
Джерело: Національна інвестиційна рада України, 2017, з інформації Асоціації газовидобувних 
компаній України. 

 

Незалежно від поточного рівня видобування газу, за оцінками, запаси природного 
газу в Україні становлять  925 млрд. куб. м, і тільки 2 відсотки цих запасів 
видобувають щороку. (Національна інвестиційна рада України, 2017). Таким чином, 
потенційне збільшення видобутку газу для покриття нестачі внутрішнього 
постачання – важливий задекларований пріоритет для розробників політики. Як буде 
обговорено у подальших розділах, цей пріоритет часом вступає у протиріччя з 
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фактичною практикою, коли йдеться про управління держпідприємствами, що наразі 
є найбільшими суб’єктами господарювання в цьому секторі. За оцінками, для того, 
щоб досягти мети, - річного обсягу добичі газу понад 27 млрд. куб. м, - ця галузь 
потребуватиме інвестицій на суму майже  6 мільярдів доларів США. Певну роль у 
збільшенні частки природного газу, видобутого приватними компаніями, може 
зіграти запровадження на цьому ринку конкуренції з приватним сектором, а також 
створення умов для розширення інвестування в технології геологічної розвідки і 
видобутку  та у виробничі потужності.  (Національна інвестиційна рада України, 
2017). 

Імпорт природного газу 
У постачанні газу в Україні важливу роль відіграє імпортний газ, який задовольняє 
30 відсотків внутрішнього попиту. У 2017 році НАК Нафтогаз України поставив 62 
відсотки імпортного природного газу, а решту постачали інші учасники ринку, на 
яких  припадає 14,1 млрд. куб. м (річний звіт НАК Нафтогаз України, 2017). 46 
Чисельність незалежних імпортерів газу зростала кожного року з 19 імпортерів у 
2015р. до 35 у 2016 р. та 66 у 2017 р. (річний звіт НАК Нафтогаз України, 2017), 
завдяки політиці, спрямованій на   відкритість сектору енергетики для зростання  
конкуренції та доступу до ринку європейських партнерів, згідно взятих Україною 
зобов’язань повністю реалізувати положення "Третього енергетичного пакету"  та 
виконати зобов’язання перед міжнародними кредиторами, а також отримати 
результат зусиль НАК Нафтогаз України з  інтеграції в ринок Європи.  

Транзит газу, його транспортування та зберігання    
Україна має найбільші сховища  газу у всій Європі, що становлять третину 
потужності у 28 країнах ЄС.  Технічний робочий обсяг зберігання газу в сховищах 
України сягає 351 терават годин (TWh) (станом на квітень 2016 р.) (Національна 
інвестиційна рада України, 2017), з  яких використовують приблизно 40 відсотків 
(відповідь НАК Нафтогаз Україна в процесі опитування). 

Розгалужена інфраструктура транспортування газу в країні підтримує давно 
встановлений статус України  як держави-транзитера, що  сприяє транзиту 
природного газу з Росії до інших ринків. Завдяки розгалуженості та доступності, 
газова інфраструктура країни забезпечує транспортування виробленого в Україні 
газу   споживачам на внутрішньому ринку, а також безперервний транзит газу для 
споживачів Європи.47 У 2017 році транзит газу через українську ГТС залишався 
одним з головних шляхів імпорту природного газу до ЄС, і обсяг транспортованого 
територією України газу становив 93,5 млрд. куб. м (річний звіт НАК Нафтогаз 
України, 2017), а це – важливе джерело доходу для НАК Нафтогаз України та для 
держави. За даними річного звіту НАК Нафтогаз України 2017 року, 32,5% доходів 
групи – це тільки транзит газу (див: в Частині ІІ - фінансові результати діяльності 
НАК Нафтогаз України). Врешті-решт, цей напрям бізнесу буде відокремлений у 
незалежного оператора транспортування газу, згідно зобов’язань України в рамках 
Третього енергетичного пакету.  (EITI, 2016). 

Надійність транзиту обсягу газу з Росії через Україну залежить від контракту, що в 
майбутньому буде підписаний відповідними сторонами після закінчення терміну дії 
чинного контракту ВАТ Газпром з НАК Нафтогаз України - 31 грудня 2019 року.  
Держава наголошує на необхідності розробити заходи забезпечення транзиту 
природного газу до Європи після 2020 року, включно із можливим залученням 
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іноземних партнерів до діяльності з  управління газотранспортною системою 
України. 

Енергетична стратегія та плани реформування ринку газу 
Реформування газового сектору – це один з важливих компонентів ширшої 
енергетичної стратегії для України, частково через потреби країни у сфері 
енергетичної безпеки та через необхідність виконання зобов’язань, визначених у вже 
згаданому Третьому енергетичному пакеті ЄС.   У 2015 році Україна запровадила 
низку змін в регулюванні ринку газу та ухвалила Закон України “Про ринок 
природного газу”,  що заклав основи гармонізації ринку газу в Україні з  вимогами 
Третього енергетичного пакету. Цей закон має на меті зрушити виконання 
засадничих положень Пакету: 

 дозволити третім сторонам вільний доступ до інфраструктури, що передбачає 
надання всім постачальникам недискримінаційного доступу до мереж 
транспортування й розподілення газу; 

 регульовані тарифи на транзит газу, встановлені незалежним Регулятором 
енергетичного ринку (станом на 1 січня 2016 року); 

 усунення регулювання ціни; а також 

 відокремлення транспортування газу від його постачання й видобуток.  

Затверджений у 2016 році план відокремлення (Постанова КМУ від 1 липня 2016 р. 
№ 496 Про відокремлення діяльності з транспортування та зберігання (закачування, 
відбору) природного газу), передбачає  модель "відокремлення повноважень з 
управління корпоративними правами держави" як модель вибору майбутнього 
оператора газотранспортної системи; в цьому документі передбачено й 
відокремлення діяльності щодо зберігання газу. Заплановано створення двох 
державних акціонерних компаній-операторів: оператор газотранспортної системи 
України, – ПАТ “Магістральні газопроводи України”,  - публічне акціонерне 
товариство, що зараз належить до сфери управління Міністерства енергетики і 
вугільної промисловості; оператор підземних газосховищ  - ПАТ “Підземні 
газосховища України”. Передачу майна, що використовується для забезпечення 
транспортування природного газу та його зберігання,  передбачено виконати 
протягом 30 днів з дати набрання чинності остаточними рішеннями по суті 
арбітражних справ у Стокгольмі. (див: Вставка 1.5). 
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Вставка 1.5. Стокгольмський арбітраж та його рішення 

У 2014 році ВАТ Газпром та НАК Нафтогаз України подали позови, один проти 
одного, до Арбітражного інституту Торговельної палати м. Стокгольм 
(Стокгольмський арбітраж), що стало одним з найбільших комерційних арбітражів. 
Їх юридичну баталію сприйняли  як побічний ефект погіршення відносин між 
Україною та Росією після анексії Криму та конфлікту на Донбасі, що наразі триває. 
Після чотирьох років арбітражного провадження Стокгольмський арбітраж ухвалив 
два рішення: перше, від 22 грудня 2017 року, щодо контракту на постачання газу, і 
друге, - від 28 лютого 2018 року, - стосовно контракту на транзит газу. Було 
задоволено вимогу НАК Нафтогаз України щодо відшкодування 4,63 млрд доларів 
США за недопоставку ВАТ Газпром погоджених обсягів газу для транзиту. Також 
було винесено рішення, що НАК Нафтогаз Україна повинна сплатити ВАТ Газпром 
2 млрд  доларів США в погашення заборгованості за газ. 

Незважаючи на рішення на користь НАК Нафтогаз України, Україна все ще 
стикається з проблемами завершення процесу відокремлення та майбутніх шляхів 
транзиту газу: 

a) Стокгольмський арбітраж не схвалив передачу контракта з ВАТ Газпром на 
транзит газу іншому оператору. Крім цього, ВАТ Газпром відмовляється вносити 
зміни до контракту на транзит газу, який є чинним до 31 грудня 2019 року, що 
ускладнює НАК Нафтогаз Україна відокремлення газотранспортної функції. З цієї 
причини, відокремлення було відкладене до завершення терміну дії контракту між 
НАК Нафтогаз України і ВАТ Газпром. 

b) Після завершення дії контракту з ВАТ Газпром, Україна стикається з 
невизначеністю щодо маршрутів транзиту газу. Країна була основним маршрутом 
транспортування російського газу до Європи і постачала третину попиту на газ. У 
2017 році транзит сягав понад 93 млрд. куб. м із загального обсягу експорту ВАТ 
Газпром 194 млрд. куб. м до Туреччини та країн Європи. Україна та Росія погодилися 
провести переговори з Європейською Комісією відносно майбутнього схеми 
транзиту. Однак, позиції України, як транзитного маршруту, може загрожувати 
будівництво газопроводу Північний потік-2, завершення якого заплановано на 2019 
рік. Цей трубопровід в обхід України може транспортувати  газ безпосередньо до  
Німеччини по дну Балтійського моря, що зміцнює позицію Росії у постачанні газу 
до Європи.  
Джерела: Escritt, et. al. (2018); H.T. (2018); Olearchyk and Seddon (2017); Olearchyk (2018); Pirani (2018); 
Polityuk and Prentice (2018); Somer (2018); “Swedish court renews enforcement of $2.6 bln from Gazprom – 
Naftogaz” (2018). 

У 2017 році уряд зробив ще один крок і розробив Енергетичну стратегію України 
на період до 2035 року “Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність” 
(її ухвалено Розпорядженням КМУ від 18 серпня 2017 р. № 605-р). У цьому 
затвердженому на високому рівні документі  окреслені плани реалізувати 
трансформацію політики держави у сфері енергетики. Варто зазначити, що 
Енергетична стратегія залишається затвердженим на високому рівні документом, 
в якому немає посилання на конкретні цілі або функції найбільших держпідприємств 
цього сектору, включно з НАК Нафтогаз України. Більш конкретні цілі для галузі та 
для ДП сектору визначені у низці підзаконних актів, включно із Розпорядженням 
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КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1079-р Про схвалення Концепції розвитку 
газовидобувної галузі України, де визначено довести обсяг виробництва газу 
держпідприємствами країни до 20 млрд. куб. м до 2020 року (як зазначено вище, див: 
Діаграму 1.5). 

Реальне виконання фази I Енергетичної стратегії, що передбачає повну реалізацію 
положень Закону України “Про ринок природного газу” та планів з відокремлення 
функцій, залишається без зрушень через низку причин, включно із нестачею ясності 
щодо рішення Стокгольмського арбітражу у лютому 2018 року стосовно відповідних 
зобов’язань НАК Нафтогаз України і ВАТ Газпром щодо обсягу російського газу для 
транзиту територією України протягом терміну чинності контракту (див: Вставка 
1.4).  Згідно з останньою наявною інформацією на момент написання цього звіту, 
НАК Нафтогаз України і Магістральні газопроводи України (МГУ), - (майбутній 
оператор газотранспортної системи – ОГС), - узгодили в Меморандумі про 
взаєморозуміння дорожню карту відокремлення функції транспортування газу в 
Україні. Згідно з положеннями Меморандуму про взаєморозуміння, процес 
відокремлення повинен дійти завершення на початку  2020 року, після завершення 
терміну дії контракту на транзит газу із ВАТ Газпром. Також визначено, що МГУ 
почне функціонувати як оператор газотранспортної системи з 1 січня 2020 року. До 
цієї дати, як складова перехідного періоду, функції оператора ГТС  
виконуватимуться спільно з НАК Нафтогаз України до кінця 2019 року (Вставка 1.7).  
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Вставка 1.6. Енергетична стратегія України на період до 2035 року 

Енергетичну стратегію України затверджено у 2017 році після прийняття 
Закону України “Про ринок природного газу”. У цьому  політичному документі 
високого рівня визначені плани держави щодо реформування політики у сфері 
енергетики. 

Документ Енергетична стратегія до 2035 року організовано навколо шести основних 
цілей, включно з такими: формування "свідомого та енергоефективного суспільства"; 
досягнення енергетичної незалежності, надійності та стабільності  паливно-
енергетичного комплексу з розвитком можливості експорту; розвиток ринку енергії; 
підвищення інвестиційної  привабливості; забезпечення системи інтеграції до мережі, 
а також сучасної системи управління. Розгортання реалізації стратегії засноване на 
трьох "етапах реформи" з такими відповідними акцентами у секторі вуглеводнів: 

 Етап 1 реформи енергетичного сектору,  спрямований на  забезпечення 
реалізації реформ, зазначених у Третьому енергетичному пакеті на період до 
2020 року; 

 Етап 2, з фокусом на оптимізації та інноваційному розвитку енергетичної 
інфраструктури в період до 2025 року, зосереджений, зокрема, на створенні 
нових ринкових умов для інтеграції сектору енергетики України в 
енергетичний простір ЄС, а також  на  заходах енергоефективності та економії 
енергії. Характерним є те, що одним з важливих напрямів реформи стає 
удосконалення системи корпоративного управління на підприємствах ПЕК; а 
також   

 Етап 3 передбачає сталий розвиток протягом періоду до 2035 року, зокрема, 
"інноваційний" розвиток сектору енергетики та будівництва нових 
потужностей енергогенерації. Помітна риса цього етапу - фокус на збільшенні 
видобутку природного газу та пристосуванні газотранспортної системи до 
розвитку подій в ЄС. 

За інформацією Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, для 
кожного етапу Стратегії розроблений план дій (команда оцінювання не бачила цей 
документ), в якому встановлені важливі пріоритети й для відповідних держпідприємств 
цього сектору. Однак, у самій Стратегії не згадані ні НАК Нафтогаз України, ні її 
дочірні підприємства, і НАК Нафтогаз України не доручено досягати цілей чи 
реалізовувати заходи. Документ Основні засади здійснення державної власності щодо 
публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз 
України” не має  жодного посилання на Енергетичну стратегію.  

               Джерело: Енергетична стратегія України на період до 2035 року  
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Вставка 1.7. Меморандум про взаєморозуміння між  НАК Нафтогаз України та АТ 
Магістральні газопроводи України (МГУ): відокремлення оператора 
газотранспортної системи (анбандлінг) 

Наглядові ради НАК Нафтогаз України та АТ Магістральні газопроводи України (МГУ) 
досягли угоди про співробітництво щодо відокремлення газотранспортної системи України. 
Згідно затвердженого у липні 2018 року Меморандуму про взаєморозуміння, сторони 
вирішили завершити процес відокремлення до січня 2020 року, після завершення терміну дії 
контракту з ВАТ Газпром.  

Працюючи у напрямку відокремлення оператора, НАК Нафтогаз України, як власник 
системи транзиту на даний час, буде нести  відповідальність за внутрішні підготовчі роботи 
та виділення ресурсів для ефективної передачі активів газотранспортної системи. МГУ буде 
відповідати за здійснення процесу сертифікації, працюючи в новій системі регулювання з 
Регулятором на засадах практик боротьби з корупцією та корпоративного управління. Для 
забезпечення співпраці Меморандум передбачає, що члени Наглядової ради МГУ будуть 
призначені радниками своїх колег з НАК Нафтогаз України, як сторони, що беруть участь у 
засіданнях Комітету з питань етики і відокремлення та надають взаємні консультації щодо 
рішень, які можуть мати наслідки після 2019 року. МГУ до цього має надавати  щомісячні 
звіти щодо поступу процесу відокремлення, підготовки процедур ретельної перевірки (due 
diligence), має взаємодіяти з відповідними зацікавленими сторонами, а також забезпечити 
стабільність дотримання положень нормативно-правової бази протягом усього періоду з 
2020 року. 

Однак, в даний час НАК Нафтогаз України та МГУ стикаються зі значними проблемами в 
досягненні відокремлення. На додаток до стислих термінів, нестача фінансової спроможності 
обмежує можливості МГУ наймати фахівців і консультантів для здійснення моніторингу та 
ведення процесу. Більше того, успіх відокремлення залежить від координації дій МГУ та 
НАК Нафтогаз України, а також відданості Наглядових рад обох сторін виконувати свої 
зобов’язання. Хоча в Меморандумі подано загальні принципи, цей документ не містить 
деталізації щодо процесу координації.  

Тим не менше, для МГУ, як майбутнього оператора газотранспортної системи, 
започаткування співробітництва може мати наступні переваги:  

 отримувати необхідну для відокремлення інформацію щодо технічних, юридичних та 
фінансових аспектів діяльності НАК Нафтогаз України;  

 виконувати моніторинг прогресу цієї діяльності НАК Нафтогаз України та 
інформувати Наглядову раду й зацікавлені сторони про перешкоди або затримки; 

 брати участь у визначенні функцій та відповідальності обох сторін щодо здійснення 
відокремлення, і, таким чином, підготуватися до передачі активів; 

 отримати можливість співпраці обох сторін з ключових питань протягом наступних 
15 місяців, зокрема, щодо переговорів про майбутній контракт з ВАТ Газпромом на 
транзит газу та щодо співпраці з іноземними газотранспортними системами з метою 
підвищення  ефективності газотранспортної системи України, а також  

 шукати підтримки міжнародних донорів для реалізації проекту, який буде сприяти 
подальшому розвитку ринку газу в Україні.  

Джерело: лист від В. Больца, Голови Наглядової ради МГУ від 26 вересня 2018 року 
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Ціни на газ, покладення спеціальних обов’язків та субсидії 

Ціни на газ 
До 1 жовтня 2015 року ціни на природний газ для всіх груп споживачів, а також 
тарифи на його транспортування, розподіл, зберігання і постачання підлягали 
державному регулюванню згідно процедур, визначених Національною комісією, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (тут і 
далі – НКРЕКП; така комісія-регулятор існувала й раніше, під іншою назвою). Ціна 
газу для кінцевих споживачів складалася із середньозваженої ціни газу як товарно-
сировинного ресурсу (закупленого у вітчизняних видобувних держпідприємств), 
операційних витрат, спеціальної надбавки, тарифів на транспортування та 
постачання і ПДВ.  Граничний (максимальний) рівень ціни на природний газ, що 
реалізується промисловим споживачам та бюджетним установам  визначався на 
засадах ціни на імпортний газ і видатків НАК Нафтогаз України, та його регулярно 
коригували  (NERC, 2015a).  

Процедури встановлення тарифів зазнали значних змін, коли  набрав чинності Закон 
України No. 329-VIII (2015р.) “Про ринок природного газу”, з метою, зокрема, 
лібералізації ціни на газ на оптовому та роздрібному ринках газу. Однак, на даний 
час, КМУ покладає на НАК Нафтогаз України виконання спеціальних обов’язків і 
постачання природного газу в рамках  зобов’язання надавати соціально зумовлені 
публічні послуги (див. також далі). (OECD, 2018b) 

Протягом перехідного періоду від 1 жовтня 2015 р. до 30 квітня 2016 р., ціни на газ 
для домогосподарств і компаній-постачальників теплової енергії домогосподарствам 
визначалися Кабінетом Міністрів України (Постанова КМУ від 1 жовтня 2015 р. № 
758 “Про затвердження Положення про покладення спеціальних  обов’язків на 
суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у 
процесі функціонування ринку природного газу (відносини у перехідний період)”. Ціни 
на газ для промислових та інших споживачів, не охоплених наведеною вище 
Постановою,  учасники ринку газу  визначають і застосовують окремо (OECD, 
2018b).  

Питання ціни на газ залишається значно політизованим, і його широко обговорюють 
в Україні.  Попри визнання необхідності відобразити ринкову ціну, підвищення ціни 
на газ, особливо для певних категорій споживачів, залишається чутливою темою.  
Серед широких верств населення підвищення ціни на газ є  непопулярним, тому 
зміни запроваджують поетапно. 28 вересня 2018 р. КМУ подовжив дію режиму 
покладення спеціальних обов’язків (ПСО) до 18 жовтня 2018 р.   

19 жовтня 2018 року Кабінет Міністрів України прийняв Постанову № 867, згідно з 
якою ціни на газ для домогосподарств та роздрібних споживачів були підвищені та 
будуть поступово узгоджені з ринковими цінами, але не пізніше ніж 1 травня 2020 
року.    

Покладення спеціальних обов’язків  
Історично склалося так, що НАК Нафтогаз України завжди була важливим 
механізмом досягнення державою цілей політики, що стосуються постачання газу 
домогосподарствам за цінами нижче ринкових.  Згідно з законом,  НАК Нафтогаз 
України повинна продавати газ за регульованими цінами. Через (часткову) 
приватизацію газорозподільних компаній, задокументовано, що продаж газу 
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відбувається через  сумнівних посередників в сегменті роздрібного постачання газу 
(Francis, 2018) (Borosovskyi, 2017) (Kharchenko, 2018) (Konończuk and Matuszak, 
2017).  

З 2015 року Закон України “Про ринок природного газу” запровадив режим  
покладення спеціальних обов’язків (ПСО) та дозволив КМУ покладати ці обов’язки 
на учасників ринку природного газу. НАК Нафтогаз України отримала статус 
постачальника в рамках ПСО з 1 жовтня 2015 р., внаслідок чого була змушена 
продавати/постачати газ по визначеній ціні певним категоріям споживачів (перш за 
все – регіональним компаніям- постачальникам газу  і компаніям-виробникам та 
постачальникам тепла ТЕЦ). Законом передбачено право НАК Нафтогаз України на 
компенсацію економічно обґрунтованих витрат, зумовлених  виконанням 
спеціальних обов’язків, за вирахуванням отриманого прибутку. Важливо, що така 
компенсація не прив’язана до чистого покриття дефіциту, а має покривати різницю 
між економікою постачання газу на засадах ринкових цін та економікою 
забезпечення загальносуспільних інтересів. Проте, законом не визначено механізм 
компенсації ПСО (хоча зазначено, що такий механізм повинен розробити КМУ), а 
відтак цей механізм ніколи не був застосований. Механізм компенсації та покриття 
витрат НАК Нафтогазу продовжує залишатися спірним питанням. 

Однак, зважаючи на той факт, що НАК Нафтогаз України також імпортує частину 
газу із зовнішніх джерел, щоб покрити нестачу газу для цілей постачання, НАК 
Нафтогаз України продовжувала відчувати фінансові наслідки різниці між ринковою 
ціною газу та ціною газу для виконання спеціальних обов’язків. Станом на квітень 
2018 року, НАК Нафтогаз України повідомляє що ринкова ціна газу є вищою на 50 
відсотків (відповідь Нафтогазу в рамках опитування). Фактичний вплив на балансову 
звітність компанії та механізми компенсації будуть обговорені більш детально в 
подальших розділах. Проте, варто зазначити, що регулювання цін історично є 
джерелом постійного негативного фінансового результату НАК Нафтогаз України в 
цьому сегменті.48  

Субсидії  
Субсидії в секторі енергетики є особливо великими. За деякими розрахунками, що 
також включають непрямі субсидії, розмір субсидій в секторі енергетики оцінюють 
на рівні 7,5 відсотків ВВП (OECD, 2018b). Це результат занижених цін на газ для 
кінцевих споживачів та енергорозподільчих компаній, а також (порівняно з   
міжнародними еталонами ціни) нижчих цін продажу газу вітчизняного видобутку й 
продуктів переробки газу, за якими НАК Нафтогаз України продає їх на 
внутрішньому ринку. Протягом 2014 року були запроваджені підвищені тарифи для 
споживачів та ціна на газ для енергорозподільчих компаній, що частково зменшило 
рівень субсидій, але цей ефект був знівельований зниженням обмінного курсу 
валюти. Через відсутність подальшого коригування ціни, Державний бюджет все ще 
повинен фінансувати збитки НАК Нафтогаз України, які виникають через реалізацію 
політики в рамках ПСО. (OECD, 2018b) 

Коли обсяг непрямих субсидій є занадто великим, незахищенні споживачі не можуть 
отримати справедливу вигоду. Замість цього, такі субсидії надають непропорційні 
переваги більш заможним домогосподарствам, оскільки вони, головним чином, 
надають вигоду міським територіям. Субсидіями зловживають посередники, що 
задіяні на “останній милі” ланцюга постачання газу, які націлені на отримання 
рентного доходу (див: Вставка 1.8 та Діаграма 1.6). У липні 2018 року після розгляду 
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справи, відкритої Енергетичним співтовариством ЄС, (справа ECS-2/17), Секретаріат 
ЄС постановив, що надання природного газу Нафтогазу, природного газу роздрібним 
постачальникам (облгазам), які обслуговують споживачів в домогосподарствах, 
релігійним організаціям, а також компаніям-постачальникам тепла за регульованими 
цінами в рамках ПСО,  становить “протиправну державну  допомогу.” (ECS-2/17) 

Діаграма 1.6. Поточний ланцюг постачання газу між НАК Нафтогаз України та посередниками, 
що функціонують на так званій “останніймилі” до кінцевого споживача 

 
Source: Naftogaz, 2018.  
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Вставка 1.8. Проблеми з корупцією в ланцюгу постачання вуглеводнів та 
“остання миля” до кінцевого споживача 

Залишаються проблеми щодо механізмів доставки газу до споживачів, які 
також називають “останньою милею”  в ланцюгу постачання кінцевому 
споживачу. В поточній ситуації,  НАК Нафтогаз України закуповує газ у своєї 
дочірньої компанії АТ Укргазвидобування (УГВ) та імпортує газ від інших 
постачальників. Згідно договорів купівлі-продажу з НАК Нафтогаз України, 
вони транспортують газ через компанію Укртрансгаз (УТГ), – це інша дочірня 
компанія НАК Нафтогаз України, – і постачають його комунальним 
підприємствам сектору теплоенергетики, а також  операторам розподільчої 
системи (ОРС) для доставки газу споживачам. Комунальні підприємства 
сектору теплоенергетики керують системою розподілу теплоенергії та 
муніципальними активами і постачають споживачам теплову енергію й гарячу 
воду. Операторів розподільчої системи (ОРС) використовують для розподілу 
газу споживачам, а також комунальним підприємствам сектору 
теплоенергетики по газопроводам низького тиску. Однак, регіональні компанії-
постачальники газу (облгази) контролюють 70 відсотків операторів 
розподільчої системи, в яких частка прав власності НАК Нафтогаз України є 
мінімальною.    

Регіональні компанії-постачальники газу (облгази) зберегли монополію в 
якості посередників при розподілі газу на регульованих ринках. В існуючій 
структурі облгази купують у газ НАК Нафтогаз України за ціною нижче 
ринкової, який вони постачають домогосподарствам, в обмін на плату за 
користування ОРС. Однак, пов’язані інтереси та корупційні схеми, включно з 
продажем газу фіктивним споживачам, призвели до того, що ці компанії 
накопичують мільярди гривень боргів перед НАК Нафтогаз України. На 
додаток, вони оминули зобов’язання відокремити продажі від транспортування 
газу шляхом створення окремих юридичних осіб, що продають газ 
домогосподарствам.  

Додаткові проблеми пов’язані з відсутністю ясності щодо обсягу їх прав 
власності у мережі розподільчої системи, які складно визначити, враховуючи 
відсутність даних інвентаризації газопроводів. Зберігаючи контроль над 
розподілом газу домогосподарствам, регіональні компанії-постачальники газу 
(облгази) лобіювали ухвалення законодавства, щоб мати додатковий контроль 
над отриманням тарифів і щоб списати свій борг перед НАК Нафтогаз України, 
що може зашкодити процесу реформування.  
Джерела: Borosovskyi (2017); Kharchenko (2018); Konończuk and Matuszak (2017). 
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Примітки 

1Революція Гідності в Україні у 2014 році (також відома як Євромайдан) відбулася наприкінці 
2013/на початку 2014 року, бурхливі події якої в столичному Києві мали наслідком вигнання 
Президента України Віктора Януковича. Одразу по цьому відбулася низка змін в соціально-
політичній системі України, включно з формуванням нового перехідного Уряду, 
відновленням дії попередньої Конституції, а також закликом до негайних президентських 
виборів протягом наступних місяців. 
2https://www.imf.org/external/datamapper/GGXWDG_NGDP@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOW
ORLD  
3 Виділення останнього траншу було відкладене частково через обговорення ціни газу. 
4 За інформацією НАК Нафтогаз, один з незалежних членів Наглядової ради відмовився від 
посади та відмовився підписати договір про надання послуг, хоча були виконані 
формальності  призначення до складу Наглядової ради. 
5 Варто зазначити. що КМУ розглядає відставку Наглядової ради як прояв дійсної 
незалежності.  
6 Один з чотирьох призначених незалежних членів відмовився від посади і на брав участі в 
засіданнях Наглядової ради. 
7 http://www.naftogaz.com/files/Information/EBRD-Action-Plan-engl.pdf  
8http://www.naftogaz.com/www/3/nakweben.nsf/0/6D7C544D5F376866C22581A0006883A0?Op
enDocument&year=2017&month=09&nt=News&  
9За інформацією з органів державної влади України, трубопроводи Північний потік 
сконструйовані з метою подвоїти існуючу потужність транспортування газу між Росією та 
Німеччиною. Якщо їх побудують, дві третини поставок російського газу до ЄС будуть 
зосереджені на офшорних Північному потоку-1 та 2, - обидва контрольовані ВАТ Газпром.    
10Згідно Закону України Про депозитарну систему України, може існувати тільки одна 
депозитарна установа (і це Національний депозитарій України (НДУ), відокремлено від 
Національного банку України (НБУ), який тримає на рахунках певні типи цінних паперів 
(емітовані державою цінні папери та облігації). 
11У 2015 році Стратегія національної безпеки України встановила обмеження з метою 
запобігти проникненню капіталу з "країни-агресора" у стратегічні сектори економіки і 
убезпечити економічну незалежність України. (OECD, 2017) 
12НДО Українська академія корпоративного управління випустила Рекомендації щодо 
корпоративного управління держпідприємствами, які базуються на кращій міжнародній 
практиці та містять адаптовані до українського контексту цільові рекомендації: 
https://ucga.com.ua/sites/default/files/pdf/Resommen_ENG.pdf  
13Сюди належать: Національне антикорупційне бюро України (НАБУ); Спеціалізована 
антикорупційна прокуратура (САП); Національне агентство з питань запобігання корупції 
(НАЗК); а також Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління 
активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. 
14 Проекти технічного співробітництва ЄБРР: (i)  Україна: підтримка реалізації проекту 
Prozorro та (ii) Державні закупівлі: політичні консультації та розроблення законодавства на 
підтримку реформи державних закупівель.  

 

 

https://www.imf.org/external/datamapper/GGXWDG_NGDP@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD
https://www.imf.org/external/datamapper/GGXWDG_NGDP@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD
http://www.naftogaz.com/files/Information/EBRD-Action-Plan-engl.pdf
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweben.nsf/0/6D7C544D5F376866C22581A0006883A0?OpenDocument&year=2017&month=09&nt=News&
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweben.nsf/0/6D7C544D5F376866C22581A0006883A0?OpenDocument&year=2017&month=09&nt=News&
https://ucga.com.ua/sites/default/files/pdf/Resommen_ENG.pdf
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15http://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/ukraine-must-privatise-failing-state-owned-
enterprises-quickly 
16 http://sigmaweb.org/publications/Baseline-Measurement-Report-2018-Ukraine.pdf 
17 http://carnegieendowment.org/2017/04/19/ukraine-reform-monitor-april-2017-pub-68700  
18На базі наданих даних, не ясно, чи дочірні підприємства враховані окремо в агрегованих 
даних та чи рознесені по категоріях власників. Наприклад, не ясно, чи корпоратизовані 
дочірні підприємства компаній-холдінгів, подібних НАК Нафтогаз, враховуються окремо.     
19ФДМ веде центральний реєстр державного майна, дані до якого надходять від органів 
державної влади після самореєстрації ДП. За даними ФДМ, організації-власники не 
оновлюють цей реєстр, а відтак його не можна вважати повним; крім цього у повноваженні 
ФДМ – тільки збирання інформації про підкатегорію портфеля ДП – унітарні підприємства.  
20В контексті Керівних принципів, економічна діяльність – це діяльність, яка передбачає 
пропозицію товарів чи послуг на певному ринку, принаймні в принципі, в чому задіяний 
приватний оператор з метою отримати прибуток. 
21Інформація була доступна тільки частково - стосовно першої половини 2017 року, і в ній 
визначена вартість активів UAH 1 446 млрд (що становить зростання 0,4%) та дохід за першу 
половину 2017 року на рівні  UAH 224 млрд, що на 24% більше порівняно з першою  
половиною 2016 року. (MEDT, 2017) 
22Варто зазначити, що переважною організаційно-правовою формою ДП в Україні є 
"державне унітарне підприємство", яке належить або до категорії "казені" або до 
"комерційні". Держава повністю контролює казені підприємства, яким надано права 
управляти своєю операційною діяльністю. Подібним чином, комерційні суб’єкти 
господарювання повністю контрольовані державою, але їм надано права управліти бізнесом 
для отримання прибутку. (IMF, 2016) Раніше в дослідженні ОЕСР (OECD, 2012) в аналізі 
корпоративної структури ДП Антонов було визначено низку проблем унітарної форми 
власності. Така організаційно-правова форма дозволяє ДП функціонувати як продовження 
державного органу без необхідної правоздатності та зобов’язань, що виникають при 
корпоратизації, наприклад, стосовно корпоративного урядування, прозорості, аудиту, ризику 
банкрутства, тощо. Нещодавні реформи спробували гармонізувати практику унітарних 
підприємствз практикою акціонерних товариств, через вимогу до комерційних за характером 
своїх операцій унітарних підприємств  піддівати звітність аудиту. Крім цього, поступово 
відібрана кількість важливих унітарних підприємств була включена у плани держави 
запровадити Наглядові ради з  незалежними членами. 
23Це виконує Державна аудиторська служба, раніше знана як КРУ. 
24 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1044-2016-%D0%BF#n1305 
25За інформацією IMF, 2016, процес оцінювання націлений на визначення ефективності 
органів при реалізації своїх фінансових планів, з  нарахуванням балів по трьом широким 
категоріям: позитивний, задовільний або негативний результат. Існує думка, що оцінювання 
керівних органів ДП не виконують систематично, і що результати оцінюванні не впливають 
а ні на рішення про найом чи звільнення, а ні на практику винагороди праці керівництва ДП. 
(IMF, 2016) 
26https://mfa.gov.ua/en/news-feeds/foreign-offices-news/65813-the-government-of-ukraine-
approved-the-list-of-23-large-state-owned-obects-to-be-privatized-in-2018 
27Для цілей цього звіту компанія-холдінг  означає “материнську компанію”, а не державну 
холдингову компанію в термінах Закону України від 15.03.2006 №3528-IV Про холдингові 
компанії в Україні.  

 

http://sigmaweb.org/publications/Baseline-Measurement-Report-2018-Ukraine.pdf
http://carnegieendowment.org/2017/04/19/ukraine-reform-monitor-april-2017-pub-68700
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1044-2016-%D0%BF#n1305
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28https://mg.org.ua/en/the-supervisory-board-of-the-pjsc-%E2%80%9Cmgu%E2%80%9D-will-
be-headed-by-walter-boltz.html 
29https://www.ecfr.eu/page/-/ECFR_160_SURVIVAL_OF_THE_RICHEST-
_HOW_OLIGARC1_BLOCK_REFORM_IN_UKRAINE.pdf  
30https://www.ukrinform.net/rubric-other_news/1336710-
naftogaz_of_ukraine_hands_over_65_of_shareholdings_in_oblgazes_to_spfu.html  
31 OECD, 2018a, та https://www.kyivpost.com/business/energy-reform-sputters-firtash-said-get-
billions.html  
32НКРЕКП поєднала колись окремі організації, – Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ)  та Національну комісію, що 
здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. НКРЕКП також 
перебрала на себе функції Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері 
електроенергетики, що ліквідована у 2014 році.  
33Обленерго – це регіональні монополії, відповідальні за розподілення та постачання 
домівкам і промисловим споживачам енергії за регульованими НКРЕКП тарифами. 
34 http://geoinf.kiev.ua/wp/wp-content/uploads/2016/04/SGSSU_Assessment.pdf  
35 http://www.geo.gov.ua/derzhgeonadra-prodovzhili-39-specdozvoliv-at-ukrgazvidobuvannya/  
36Згідно OECD, 2017, це законодавче положення не  дозволило європейським компаніям в 
секторі телекомунікацій, –Deutsche Telekom та Norway’s Telenor, – вийти на ринок 
стаціонарної телекомунікації, після планів 2010 року приватизувати діючий Укртелеком. 
Проте, немає обмежень на перепродаж акцій приватизованих об’єктів резидентами 
нерезидентам, або зареєстрованим контрольованим іноземцями  підприємствам на 
вторинному ринку. 
37http://www.cms-lawnow.com/ealerts/2015/05/ukrainian-government-launches-largest-
privatisation-programme-in-20-years?cc_lang=en 
38У 2015 році КМУ ухвалив плани приватизувати вісімнадцять держпідприємств, серед них 
і Одеський припортовий завод. Його приватизація мала стати першою масштабною 
приватизацією від 2014 року, після чого настала б черга інших ДП. Однак, спроба подажу не 
мала успіху через проблеми із залученням інвесторів. Початкова спроба приватизувати цей 
об’єкт за $521 млн відбулася у липні 2016 року і провалилася, бо міжнародні донори 
попередили, що державне управління цією трансакцією не приваблюєдостойних учасників 
конкурентних торгів. Місяцями пізніше, під час другого аукціонудержава зменшила 
стартову ціну до майже $200 млн, і все ж не отримала пропозицій через непевний стан боргів 
цього підприємства (OECD (2018—Anti-Corruption Reforms in Ukraine: Prevention and 
Prosecution of Corruption in State-Owned Enterprises); Olearchyk (2016); Zinets and Prentice 
(2016)). 
39 http://www.cms-lawnow.com/ealerts/2018/03/ukraine-new-privatisation-law-came-into-force   
40 http://www.privatisation.gov.ua/en/  
41 https://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-privatisation-idUSKBN13W1CH  
42http://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/ukraine-is-serious-about-privatisation-this-
time  
43Треба зазначити, що перелік підприємств і державного майна, що не підлягають 
приватизації,  визначає Верховна Рада України.   
44На Донбасі зосереджені найбільші запаси вугілля, і вони Україні недоступні через окупацію 
цього регіону Росією.   

 

https://www.ecfr.eu/page/-/ECFR_160_SURVIVAL_OF_THE_RICHEST-_HOW_OLIGARC1_BLOCK_REFORM_IN_UKRAINE.pdf
https://www.ecfr.eu/page/-/ECFR_160_SURVIVAL_OF_THE_RICHEST-_HOW_OLIGARC1_BLOCK_REFORM_IN_UKRAINE.pdf
https://www.ukrinform.net/rubric-other_news/1336710-naftogaz_of_ukraine_hands_over_65_of_shareholdings_in_oblgazes_to_spfu.html
https://www.ukrinform.net/rubric-other_news/1336710-naftogaz_of_ukraine_hands_over_65_of_shareholdings_in_oblgazes_to_spfu.html
https://www.kyivpost.com/business/energy-reform-sputters-firtash-said-get-billions.html
https://www.kyivpost.com/business/energy-reform-sputters-firtash-said-get-billions.html
http://geoinf.kiev.ua/wp/wp-content/uploads/2016/04/SGSSU_Assessment.pdf
http://www.geo.gov.ua/derzhgeonadra-prodovzhili-39-specdozvoliv-at-ukrgazvidobuvannya/
http://www.cms-lawnow.com/ealerts/2018/03/ukraine-new-privatisation-law-came-into-force
http://www.privatisation.gov.ua/en/
https://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-privatisation-idUSKBN13W1CH
http://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/ukraine-is-serious-about-privatisation-this-time
http://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/ukraine-is-serious-about-privatisation-this-time
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45Це: група ДТЕК; група Burisma; промислово-інвестиційна група Смарт-Холдинг; група Гео 
Альянс; ПАТ Видобувна компанія Укрнафтобуріння; ТОВ Куб-Газ; житлово-комунальне 
господарство та ін. 
46Це досягнуто завдяки фінансованим ЄБРР револьверним кредитам, у кредитних договорах 
яких була умова реалізувати План дій.   
47Згідно оцінок EITI's 2016,  газотранспортна система України складається з 38,55 тисяч км 
газових трубопроводів, включно з 22,16 тис.км магістральних газопроводів і 16,39 тис.км 
газопроводів-відводів. 
48Якщо повернутися до історії, компанія накопичила збитки через відсутність 
формалізованого механізму компенсації різниці між ринковими та регульованими цінами. 
Замість формалізованої компенсації, дефіцит НАК Нафтогаз України покривався за рахунок 
деномінованих в гривні облігацій внутрішнього займу (ОВДЗ ), які компанія отримала в 
обмін на додаткові випуски акцій. Така фінансова підтримка держави може вважатися 
компенсацією цінової різниці, проте, відсутня законодавча база чи документація, яка 
підтвердила би, що це саме так. Крім цього,  нема офіційних розрахунків збитків НАК 
Нафтогаз України та їх компенсації державою шляхом внесків цих облігацій в акціонерний 
капітал  НАК Нафтогаз України. Більш того, таку фінансову підтримку використано для 
покриття всього фінансового дефіциту НАК Нафтогаз України, який часто пояснювався не 
тільки ціновою різницею. Якби компенсація НАК Нафтогаз України відбувалася 
формалізовано, - готівковими коштами за ціну,  - такі грошові надходження мали бути 
визнані прибутком, що зменшило би збитки, при не визначених часових рамках  і правовому 
форматі цієї компансації. 
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Частина ІІ. НАК Нафтогаз України як приклад для аналізу  

Вступ: НАК Нафтогаз України 

На даний час, НАК Нафтогаз України - це діюча національна нафто-газова компанія  
України. Крім суто комерційної діяльності, НАК Нафтогаз виконує важливу 
соціальну функцію продавця природного газу роздрібним постачальникам газу на 
потребу вітчизняних споживачів, а також є постачальником природного газу 
релігійним організаціям і комунальним службам за цінами, що встановлює держава 
в рамках цілей державної політики.  

За інформацією керівництва компанії, НАК Нафтогаз України відіграє центральну 
роль у нафтогазовій галузі зі своїм внеском у поставлені Україною цілі (як 
роз’яснено вище) - досягнення енергетичної незалежності та 
забезпеченняпостачання природного газу на території країни та міжнародного 
транзиту газу. Нещодавні реформи, - корпоративного врядування та інші, - зміцнили 
групу, а також посили централізацію основних функцій компанії. Проте, через  
втручання держави у справи компанії та труднощі з подальшою трансформацією 
ринку через пов'язані інтереси, що контролюють або втручаються у діяльність 
компанії чи її дочірніх підприємств, ще багато проблем залишаються невирішеними. 
На додаток,  цю ситуацію ускладнює нестача контролю компанії над власними 
активами, включно з невизначеністю статусу активів (акцій), що внесені до 
акціонерного капіталу компанії. Оскільки держава залишає за собою право 
ухвалювати комерційні  трансакції, в тому числі ті, що не вважаються 
“непередбаченими” і, таким чином, охоплені базовими правами акціонера, це ще 
більше послаблює повноваження керівництва компанії. 

Історія НАК Нафтогаз України 
НАК Нафтогаз України є правонаступником Державного комітету України по нафті 
і газу, який був створений у 1993 р. як юридична особа зі статусом центрального 
органу виконавчої влади, підпорядкованого Кабінету Міністрів України. Державний 
комітет України по нафті і газу контролював усі державні нафтогазові компанії, що 
існували на той час: Укргазпром (видобуток і транспортування газу), Укргаз 
(розподілення газу), Укрнафта (нафта), Чорноморнафтогаз (активи у Криму), а також 
компанії з питань переробки і транспортування нафти. Після приватизації деяких 
активів Державного комітету в середині 1990-х років, через значну неефективність 
ринку сталася кризова ситуація з постачанням імпортного газу та, взагалі, у сфері 
гарантування постачання.  

Як результат, у 1998 р. відповідно до Постанови КМУ від 25.05.1998 № 747 “Про 
утворення Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"49, НАК Нафтогаз 
України було створено як холдингову компанію-власника активів, що залишалися 
під контролем  Державного комітету України по нафті і газу.  Через неефективність 
ринку, спричинену невдалою приватизацією, утворення НАК Нафтогаз України на 
той час було обґрунтоване необхідністю такого: 
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 безпечно постачати газ (як споживачам в Україні, так і забезпечити транзит 
російського газу до Європи); 

 використати синергію сукупності активів і забезпечити контрольовану 
приватизацію; 

 покращити надходження платежів за спожитий газ, скоротити вартість 
трансакцій між суб’єктами господарювання групи; 

 постачати природний газ з Туркменістану в обмін на продукцію з України; 

 закуповувати природний газ з Росії в обмін на транзит російського газу до 
Європи; а також 

 задовольняти потребу постачання населенню України дотаційної енергії, як 
складова “радянського” спадку. 

Як окреслено вище, НАК Нафтогаз України,як основна (материнська) компанія, 
залишається у повній державній власності (100 %), а Кабінет Міністрів діє як 
організація, уповноважена управляти корпоративними правами держави 
(організація-власник). До початку реформи корпоративного урядування компанії, що 
стартувала у 2015 році, права акціонера НАК Нафтогаз України реалізовувало 
Міністерство палива та енергетики України, а далі, у грудні 2015 р., ці права 
перейшли до Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ). 

Сьогодні корпоративна стратегія НАК Нафтогаз України, (розроблена Правлінням і 
ухвалена Наглядовою радою у 2017 р.), прагне аби  НАК Нафтогаз України “була 
двигуном модернізації та професіоналізму в енергетичному секторі України, 
інтегрованому з європейським ринком, забезпечуючи безпеку постачання енергії за 
конкурентними цінами, при цьому максимізуючи цінність національних ресурсів”. 
Стратегія окреслює п’ять головних цілей НАК Нафтогаз України: 

 забезпечити конкурентні ціни на природний газ для України 

 забезпечити безпеку постачання енергії 

 збільшити резерви та видобуток вуглеводнів 

 сприяти підвищенню рівня енергоефективності, розвивати на місцях ланцюг 
постачання енергії, а також 

 максимізувати цінність активів НАК Нафтогаз України і покращити 
стандарти охорони здоров’я, безпеки праці та довкілля. 

Слід зазначити, що, на момент написання цього огляду, корпоративна стратегія НАК 
Нафтогаз України ще не була ухвалена державою-акціонером.   

Огляд корпоративної структури 
На сьогодні НАК Нафтогаз України має корпоративну структуру акціонерного 
товариства, що інтегрує підконтрольні компанії, які функціонують як: "дочірні" 
компанії - тобто, афілійовані компанії, засновані НАК Нафтогаз України; 
контрольовані "комерційні” компанії (господарські товариства), засновані НАК 
Нафтогаз України, або  знаходяться у її повній власності; та дочірні компанії, - 
акціонерні товариства, - що були частково приватизовані, але частково знаходяться 
у власності НАК Нафтогаз України. По суті, можна виділити наступні 3 формати 
підконтрольності компаній НАК Нафтогаз України (див. Діаграма 2.1):50 
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 Категорія 1 - Дочірні компанії, засновником яких є НАК Нафтогаз: це 
компанії, що законом не класифікуються як господарські товариства 
(“корпорації”), та були утворені НАК Нафтогаз України - їх єдиним 
власником; 

 Категорія 2 – Господарські товариства у 100 % власності: це комерційно 
орієнтовані компанії (акціонерні товариства і товариства з обмеженою 
відповідальністю); власник 100 % їх акцій - НАК Нафтогаз України. 
Примітно, що до цієї категорії належать великі АТ “Укртрансгаз” (УТГ) та 
АТ “Укргазвидобування” (УГВ). У таких компаній є власні Правління, і в них 
не такий ступінь “підпорядкованості” основній компанії, як у Категорії 1; а 
також, 

 Категорія 3 - Господарські товариства у частковій власності: НАК 
Нафтогаз України також володіє акціями  18 окремих суб’єктів 
господарювання, (в шести з яких частка власності перевищує 25 %). Цю 
підгрупу можна поділити на компанії, в яких НАК Нафтогаз України  є 
мажоритарним акціонером (найважливіші з них – ПАТ “Укрнафта” та ВАТ 
“Кіровоградгаз"), і ті, в яких НАК Нафтогаз України ним не є.  

Також НАК Нафтогаз України володіє акціями 38 місцевих газорозподільчих 
компаній та компаній газифікації, що були включені до окремої категорії в Діаграмі. 
Хоча частка власності НАК Нафтогаз України в цих регіональних компаніях 
залишається значною, - у більшості випадків вона становить 25% + 1 акція, - як вже 
мова була раніше, контроль над зазначеними юридичними особами залишається в 
руках груп із відомими зв’язками з олігархами.  

Слід також додати, що підконтрольні компанії НАК Нафтогаз України мають власну 
підгрупу підконтрольних їм компаній (див. Діаграму 2.1), які функціонують у низці 
секторів, окрім сектору вуглеводнів, - у сільському господарстві, харчовій 
промисловості, в охороні здоров’я, в секторах нерухомості та готельного 
господарства. На додаток, НАК Нафтогаз України має "представництва" або філіали 
у 8 різних місцевостях. Кожний з цих відокремлених підрозділів є окремою 
юридичною особою, але вони не мають значної  ваги з точки зору ділових операцій. 

Юридичні відносини з підконтрольними компаніями 
На виконання Постанови КМУ від 25.05.1998 № 747, акціонерний капітал НАК 
Нафтогаз України сформовано за рахунок об’єднання чисельних державних 
підприємств і пакетів акцій частково приватизованих компаній під егідою НАК 
Нафтогаз України  у якості основної (материнської) компанії. Активи, що увійшли 
до акціонерного капіталу НАК Нафтогаз України у 1998 р., далі були використані 
для створення дочірніх компаній НАК Нафтогаз України, які до 2012 року існували 
у формі дочірніх підприємств. У 2012 р. ці підприємства були корпоратизовані і 
стали акціонерними товариствами, що, на думку спостерігачів, було передвісником 
приватизації. Право власності НАК Нафтогаз України на певні акції, що увійшли до 
її акціонерного капіталу, оскаржувалося в суді. Хоча рішення суду повністю 
підтверджують право власності НАК Нафтогаз України на акції підконтрольних їй 
компаній, до цього часу по даному питанню немає юридичної ясності, а це, як 
стверджує НАК Нафтогаз України, може створити можливості для виникнення 
проблем у майбутньому, включно з зовнішнім втручанням. Можливість проблем у 
майбутньому демонструє нещодавній інцидент, коли державою були внесені зміни 
до Статуту НАК Нафтогаз України, щоб  отримати прямий контроль над дочірньою 



64 │ ІІ. НАК НАФТОГАЗ УКРАЇНИ ЯК ПРИКЛАД ДЛЯ АНАЛІЗУ 
 

РЕФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ДЕРЖАВНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ В СЕКТОРІ ВУГЛЕВОДНІВ В УКРАЇНІ © OECD 2019 
  

компанією НАК Нафтогаз України – АТ Укртрансгаз (див. Вставку 2.1). Група з 
оцінки не змогла отримати від Уряду пояснень щодо цього інциденту.  

З точки зору функцій управління та нагляду відносно дочірніх компаній, 
започаткування дочірніх підприємств як окремих компаній і модель консолідованої 
компанії-холдингу створює додаткову проблему, тому що НАК Нафтогаз України, 
як основна (материнська) компанія, мала слабкі функції та спроможності центру й 
обмежений контроль над діяльністю дочірніх підприємств. Реформи корпоративного 
врядування протягом трьох років були націлені на  запровадження моделі 
"стратегічного контролера" для материнської компанії, яка, серед іншого, 
уможливила би зміцнення її функції в центрі Групи. Ще одна мета цієї моделі – не 
дозволяти політичне втручання у справи підконтрольних НАК Нафтогаз України  
компаній.
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Діаграма 2.1. Корпоративна структура НАК Нафтогаз  
У власності НАК Нафтогаз України - три головні типи дочірніх підприємств, зокрема, дочірні компанії, засновані НАК Нафтогаз України; комерційні 

компанії, єдиним власником яких є НАК Нафтогаз України; а також компанії, де НАК Нафтогаз України є власником-міноритарієм. 

     
Джерело: Naftogaz, 2018 
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Результати фінансової діяльності  
Річний звіт НАК Нафтогаз України за 2017 р., фінансова звітність якого пройшла 
аудит, виконаний незалежним зовнішнім аудитором, показала, що чистий прибуток 
НАК Нафтогаз за фінансовий рік 2017 склав 39,4 млрд, грн. а за фінансовий рік 2016 
- 17,8 млрд. грн. Це позитивні показники у порівнянні з попередніми роками, коли 
фінансові результати групи були негативними. З 2016 року результати 
покращуються, завдяки частковому зближенню регульованої ціни на газ з її 
ринковим рівнем (див. Таблицю 2.1). Проте, зміна ціни на газ не є єдиним 
чинником.51 Остаточне рішення Стокгольмського арбітражу на користь НАК 
Нафтогаз України  у спорі з ВАТ Газпром щодо транзиту та продажу газу сприяло 
позитивним результатам Групи Нафтогаз в 2017 році.52 Слід зазначити, що окремі 
дочірні  компанії також розкривають інформацію своєї фінансової звітності. Однак, 
оскільки фінансова звітність материнської компанії представляє консолідовані 
цифри всієї групи, в контексті даного звіту ці дані не розглядалися окремо. 

Таблиця 2.1. Консолідовані головні показники групи НАК Нафтогаз України: прибуток і 
збитки у 2017 році (млн.грн.) 

  2017 2016 

Дохід  227,478 192,764 

Собівартість реалізованої продукції  -157,147 -121,804 

Валовий дохід 70,331 70,960 

Інший дохід від основної діяльності  5,092 2,627 

Дохід, визнаний за результатами арбітражу щодо транзиту газу  57,125   

Інші операційні видатки  -27,475 -45,545 

Видатки, визнані за результатами арбітражу щодо продажу газу   -44,528   

Прибуток від основної діяльності  60,545 28,042 

Видатки на фінансування  -8,302 -9,581 

Дохід від фінансової діяльності  1,598 5,913 

Чистий збиток від курсової різниці -1,043 -5,790 

Прибуток до сплати  податку на прибуток  52,751 18,485 

Видатки на сплату  податку на прибуток  -13,302 -636 

Чистий прибуток за рік  39,449 17,849 

Джерело: Річний звіт НАК Нафтогаз, 2017 

У 2017 році джерелом основної частини доходу НАК Нафтогаз України, що склав 
227,5 млрд. грн. були продаж газу та послуги з його постачання (сюди входять 
видобуток та імпорт природного газу). Якщо додати домогосподарства і 
промисловість у регульованому і нерегульованому сегментах діяльності (див. 
Таблицю 2.2), яким компанія постачає газ з видобутого дочірньою компанією УГВ 
обсягу газу та з імпортованого з різних джерел газу, то на ці сегменти припадатиме 
39% доходу компанії у 2017 р. Ще одна складова доходу - це транзит природного 
газу (32,5% доходу). Далі йдуть: транспортування та зберігання газу (11,0%); 
продаж нафтопродуктів; нафтогазоконденсатні продукти; транзит нафти; та 
транспортування нафти в межах країни. (Див. огляд у Таблиці 2.2)  

Діяльність НАК Нафтогаз України з реалізації і постачання газу націлена на чотири 
різні групи споживачів, коли йдеться про газу, його імпорт, продаж і постачання, 
що впливають на фінансові показники компанії. Групи споживачів включають: (1) 
продаж газу регіональним газопостачальним підприємствам (ГПП) для потреб 
населення; (2) продаж газу теплогенеруючим підприємствам (ТГП) для потреб 
населення; (3) продаж іншим споживачам в межах ПСО; (4) продаж іншим 
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споживачам поза межами ПСО.  Як подано у Таблиці 2.2, і за результатами аналізу 
в Річному звіті НАК Нафтогаз України за 2017 рік, у кожного з цих сегментів своє 
ціноутворення та свої економічні характеристики, такі як доставка продукту, що 
впливає на загальну результативність, рух грошових коштів та балансову відомість 
компанії. 

Якщо окремо розглянути регульовані сегменти газопостачального напряму 
діяльності НАК Нафтогаз України, саме в них результативність є найнижчою. А 
враховуючи, що ці сегменти домінують у загальному обсягу реалізації, це впливає 
на загальну фінансову результативність компанії. Збитки у сегменті реалізації газу 
переважували прибутковість сегменту транзиту газу, що й було фактором 
негативних фінансових результатів НАК Нафтогаз аж до 2016 року, коли часткове 
зближення регульованих і ринкових цін на газ дозволило зменшити збитки від 
реалізації газу у сегменті ПСО. В сукупності із іншими важливими змінами, 
запровадженими керівництвом НАК Нафтогаз України, -  наприклад, позитивний 
вплив диверсифікації джерел імпорту газу, зростання обсягів видобутку газу, 
економія при закупівлі матеріалів, обладнання й послуг, - компанія тільки 
нещодавно змогла досягти позитивної рентабельності капіталу та прибутковості 
активів. 

Покладення спеціальних обов’язків (ПСО) та результати діяльності НАК 
Нафтогаз України 

На результативність НАК Нафтогаз України дуже сильно впливає діяльність у 
рамках ПСО. НАК Нафтогаз України юридично зобов’язана продавати чи 
постачати газ контрольованим групами приватних інтересів регіональним 
газопостачальним підприємствам (ГПП) за нижчими, ніж ринкові, регульованими 
цінами, а також теплогенеруючим підприємствам (ТГП), що складають біля 
третини ринку. НАК Нафтогаз України мала проблеми з отриманням платежів за 
проданий чи поставлений газ від обох груп споживачів. Дебіторська заборгованість 
суттєво зростала впродовж останніх двох років, в той час як НАК Нафтогаз України 
все ще була зобов’язана постачати газ в рамках ПСО (у багатьох випадках взагалі 
без оплати, або без отримання платежів у визначені договором строки). На кінець 
2017 року, дебіторська заборгованість НАК Нафтогаз України за постачання  
природного газу ГПП і ТПГ досягала 44,2 млрд грн. Крім цього, на кінець 2017 
року, НАК Нафтогаз України також накопичила більше 20,0 млрд грн боргу, 
(більшість якого припадала на 2017 р.), через несплачені борги газорозподільчих 
компаній. Згідно оцінок, це відбулося через несанкціонований відбір газу (зокрема, 
регіональними теплопостачальниками). Внаслідок цих невиплат, напрям 
постачання газу в діяльності НАК Нафтогаз України потребує перехресного 
субсидування від напряму транзиту газу. Зокрема, це призвело до зменшення маржі 
потоку грошових коштів від операційної діяльності, (негативні значення характерні 
для сегменту теплопостачальних компаній у 2016-2017 роках), а також до того, що 
рівень прибутковості інвестиційного капіталу був значно нижчим за вартість 
залучення капіталу.  

За оцінками НАК Нафтогаз України, за період з 2015 по 2017 роки збитки від ПСО 
сягають 111 млрд грн, що включає UAH 75 млрд надходжень втраченої вигоди, 24 
млрд грн резервування на непогашену дебіторську заборгованість та 12 млрд грн 
інших пов’язаних з цим збитків. Це можна побачити у показниках прибутковості 
інвестованого капіталу Нафтогазу у зазначених сегментах бізнесу (див. Таблицю 
2.2). 
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Таблиця 2.2. Показники результативності по сегментах бізнесу НАК Нафтогаз 
України 

 Дохід від цього сегменту, 
частка від загальної суми  

Дохідність 
інвестованого 

капіталу 
(ROIC)* 

Вартість 
залучення 
капіталу 

** 

В 
рамках 
ПСО 

Важливі проблеми 

Продаж 
регіональним 
газопостачальним 
підприємствам 
(ГПП) на потреби 
населення  

23,9 %  4,5% 

18,7% 

 

ТАК Ціна нижче за ринкову в рамках ПСО 

Борг із боку роздрібних компаній-
газопостачальників, що діють як посередники 
між  НАК Нафтогаз і домогосподарствами у 
рамках діючого ПСО  

 

Продаж 
теплогенеруючим 
підприємствам 
(ТГП) на потреби 
населення 

10 % 3% ТАК Ціна нижче за ринкову в рамках ПСО 

Залучення газу як із імпорту, так і з 
вітчизняного видобутку групою. Фінансова 
несталість моделі “бізнесу” муніципального 
опалення призводить до низької платіжної 
дисципліни серед споживачів цього сегменту  

Продаж іншим 
споживачам у 
рамках ПСО  

3% 3,2% ТАК Ціна нижче за ринкову в рамках ПСО 

 

Постачання  
іншим 
споживачам поза 
рамками ПСО * 

12%  13,4% НІ  

Транзит газу  32,5% 3% 

11,9% 

 

НІ  Найбільш капіталоємний бізнес групи НАК 
Нафтогаз  (35% балансової вартості основних 
засобів).  

Транспортування 
газу територією 
країни 

12,2% 0,01% НІ  Накопичення боргу за несанкціонований відбір 
газу; несплата у вітчизняних вхідних точках   

Зберігання газу  < 1% 0,35% НІ  Другий за капіталомісткістю бізнес, але низький 
попит на послугу зберігання газу  

Низький рівень користування газосховищами 

Низькі тарифи на зберігання газу  

Продаж 
нафтопродуктів  

8% 13% 20% НІ  Не оптимальний рівень використання  
нафтопереробних потужностей  

Роздрібний продаж палива є збитковим  

Нафтогазовий 
конденсат  

6% 16,6% 22% НІ  Високий рівень податкових зобов’язань; ризик 
відкликання чи не відновлення спеціальних 
дозволів. 

Транзит нафти  2% 19,9% 

17,4%** 

НІ  Нерегульовані тарифи, низький обсяг 
інвестованого капіталу 

Залежність від єдиного споживача  

Транспортування 
нафти територією 
країни  

< 1% -6,3% НІ  Низький рівень користування системою; 
техобслуговування та ремонт; регульовані 
тарифи не покривають поточних видатків; 

Примітка: *) ROIC вираховується як NOPLAT, поділений на інвестований капітал, який визначено як суму 
інвестованого в основні засоби капіталу, та чистої суми оборотних коштів на кінець року. Інвестований в основні 
засоби капітал розраховано на базі оцінки повних витрат/втрачених можливостей або чистої суми заміщення 
інвестованих активів. 
**) Вартість капіталу оцінено незалежними експертами задля визначення справедливої вартості основних засобів 
НАК Нафтогаз України станом на 31.12.2017. 
Джерело: Компіляція автором на базі річного звіту НАК за 2017 р.  
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Податки та дивіденди 

Загальне оподаткування та рентна плата за користування надрами 
Як НАК Нафтогаз України, так й її дочірні компанії мають сплачувати податки і 
збори загального характеру, що застосовані до корпорацій в Україні  (податок на 
додану вартість, податок на прибуток підприємства, єдиний соціальний внесок та 
інші відповідні   відрахування).  У 2017 році Група Нафтогаз в цілому перерахувала 
до Державного бюджету 96,7 млрд грн податків на прибуток підприємства та на 
додану вартість, а також рентні платежі за користування надрами - це на 25% 
більше, ніж у 2016 році.53 

ПДВ є найбільшою складовою загального обсягу податків, що НАК Нафтогаз 
України та її підконтрольні компанії сплачують до Державного бюджету. Сплата 
ПДВ зросла внаслідок підвищення цін на природний газ у 2015 та 2016 роках, а 
також за рахунок впровадження  20 % ставки ПДВ на операції з транзиту газу, з 1 
січня 2016.54 

Другі за розміром платежі НАК Нафтогаз України – це рентні платежі за 
користування надрами. За останні кілька років їх ставки піддавалися різним 
коригуванням.55 Останні застосовні ставки рентних платежів за користування 
надрами є наступними :  

 Видобуток природного газу: 29% (12% для свердловин, буріння яких 
розпочалося після 1 січня 2018 р.) за видобутку з пластів глибиною менш 
ніж 5000 метрів, і 14% (6% для свердловин, буріння яких розпочалося після 
1 січня 2018 р.) за видобутку з пластів глибиною більш ніж 5000 метрів, - 
станом на 1 січня 2018 р., - а до цієї дати діяв тільки режим ставок на рівні 
29% і14%)56  

 Нафтогазовий конденсат: 45% за видобутку з пластів глибиною менш ніж 
5000 метрів, і  21% за видобутку з пластів глибиною більш ніж 5000 метрів 
(станом на серпень 2014 р.) - на 2019 р. ці ставки будуть знижені, відповідно, 
до 29% та 14%. 

 Видобуток нафти: 29% за видобутку з пластів глибиною менш ніж 5000 
метрів, і  14% за видобутку з пластів глибиною більш ніж 5000 метрів 
(станом на 2017 рік). 

Третій за обсягом платежів НАК Нафтогаз України до Державного бюджету  - 
податок на прибуток підприємства, ставка якого встановлена на постійному рівні 
18%. (Діаграма 2.2)  
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Діаграма 2.2. Виплата податків, рентних платежів за користування надрами та 
дивідендів, млрд грн. 

ПДВ та рентна плата за користування родовищами газу – найбільші податки компанії. 

 
Джерело: Адаптовано з Річного звіту НАК Нафтогаз України за 2017 р. 

Дивіденди 
Як буде обговорюватися далі, в Україні встановлено обов’язковий відсоток виплати 
дивідендів підприємствами державної форми власності, і його кожного року 
визначає КМУ. Ставка дивідендів, що встановлюється державою майже для всіх 
ДП, включно з НАК Нафтогаз України, коливалася в межах 50-75%.57 Проте, на 
рівні Групи Нафтогаз базою відрахування є чистий прибуток за звітний період або 
інші призначені до розподілення суми, що не перевищують обсяг нерозподіленого 
прибутку, згідно розрахунків у фінансовій звітності, підготованій у відповідності 
до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Внаслідок цих вимог 
закону, НАК Нафтогаз України, як материнська компанія, не виплачувала 
дивіденди в період з 2012 по 2015 рік. Вперше з 2012 року, компанія сплатила до 
Державного бюджету 13,3 млрд грн дивідендів за 2017 р., що становить 50% 
чистого прибутку за 2016 рік.58 НАК Нафтогаз сплатив 29,4 млрд грн, або 75% 
чистого прибутку за 2017 рік до державного бюджету у 2018 році.59 

Деякі з підконтрольних НАК Нафтогаз України компаній також роблять прямі 
виплати дивідендів державі на базі власних фінансових результатів. Таким чином, 
впродовж обговорених вище періодів дочірні компанії НАК Нафтогазу України, що 
визнавали прибуток, продовжували виплачувати дивіденди державі за 
обов’язковою ставкою, що її встановлює КМУ у відповідному році. Керівництво 
компанії вважає це практикою, що протирічить правилам бухгалтерського обліку 
та законодавству, що регулює діяльність компаній, яким встановлено виключне 
право акціонера самої компанії безпосередньо отримувати дивіденди, а не право 
акціонера материнської компанії на дивіденди від дочірніх підприємств  
материнської компанії. Можливо, прояснити ці невідповідності зможе 
законопроект №6428, що на момент написання цього аналізу перебував на розгляді 
у Верховній Раді.    
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Фінансово-кредитні операції НАК Нафтогаз України 
Згідно інформації про фінансовий стан компанії за період 2017 та 2016 років, мало 
місце зниження коефіцієнту фінансового левериджу з 0,16 у 2016 р. до 0,13 у 2017 
р. (Naftogaz, 2018). В цілому, цей коефіцієнт знаходиться нижче його значень, що 
можна бачити у інших компаній в секторі нафти й газу. Основними джерелами 
фінансування для НАК Нафтогаз України є: 

 акціонерний капітал – вливання капіталу державою-власником та результат 
переоцінки основних засобів; 

 емісія облігацій; 

 запозичення, головним чином, через державні фінансові інституції, а також 

 гарантовані державою запозичення через міжнародні фінансові інституції. 

Акціонерний капітал переважає у загальному обсязі капіталу, і з 2014 року 
залишається на рівні чи вище 85% загального обсягу капіталу. Двома головними 
джерелами зростання акціонерного капіталу були вливання державного капіталу , 
що, головним чином, використано на покриття річного дефіциту НАК Нафтогаз 
України та збільшення результату переоцінки основних засобів. Найбільший 
внесок до акціонерного капіталу мав місце  у 2014 році, з метою підтримки НАК 
Нафтогаз України в усуненні фінансового дефіциту на суму 9 млрд дол США. Цей 
дефіцит був викликаний, крім дотаційних цін на газ, сплатою постаченого у 2013 
році російського газу, наданням сплачених у минулі роки послуг транзиту газу та 
значними сумами погашення єврооблігацій та позик. Оскільки у 2016 р. НАК 
Нафтогаз України стала прибутковою компанією,  держава припинила внески до  
акціонерного капіталу. (Діаграма 2.3)  

Діаграма 2.3. Внески держави до капіталу НАК Нафтогаз України (облігації 
внутрішнього займу), млрд грн 

Оскільки у 2016 р. компанія почала отримувати прибуток, внески держави до акціонерного капіталу 
були припинені. 

 
Джерело: НАК Нафтогаз України - результати анкетування.  

На кінець 2017 року, борговий портфель НАК Нафтогаз України складається 
виключно з банківських кредитів (після того, як у 2017 р. погашено власну емісію 
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облігацій внутрішнього займу на суму 4,8 млрд грн).60 З огляду на проблеми із 
залученням капіталу, про що мова піде далі, НАК Нафтогаз України позичає кошти, 
головним чином, у державних фінансових інституцій, - Укргазбанк, Укрексімбанк 
та Ощадбанк, - і на ці кредити припадає 66% боргового портфелю (без кредитів 
дочірніх підприємств).   

Залишкові 34 % боргового портфелю – це позики міжнародних фінансових 
інституцій  (ЄБРР, МБРР і т. ін.), чиє фінансування зазвичай потребує державної 
гарантії. Кредити дочірніх підприємств (УГВ та УТГ) – це лише 4% 
консолідованого боргового портфеля, в якому 74% становить короткострокова 
заборгованість. Загальна сума  непогашенного боргу за 2017 р. становить 59,315 
млн грн. У 2017 р. державні гарантії сягнули 22,023 млн грн, порівняно з 28,912 млн 
грн у 2016 році (Діаграма 2.4). Середня відсоткова ставка для всіх типів кредитів 
коливається від 18% до 2%, в залежності від того, в якій валюті деноміновано 
позику (Див. також Річний звіт НАК Нафтогаз за 2017 р.) 
Таблиця 2.3. Фінансовий стан на 2017 рік: консолідований фінансовий звіт, млн грн 

  2017 2016 Примітки 

Не оборотні активи, загальна сума  508,014 568,140 Головним чином, основні засоби  

Оборотні активи, загальна сума 215,110 131,990   

АКТИВИ, ЗАГАЛЬНА СУМА 723,124 700,130   

КАПІТАЛ, ЗАГАЛЬНА СУМА 440,519 455,590   

Довгострокові зобов’язання, 
загальна сума 

88,059 117,832 Головним чином, податкові зобов’язання майбутніх 
періодів та запозичення 

Короткострокові зобов’язання, 
загальна сума 

194,546 126,708 Головним чином, отримані авансові платежі; 
резерви на можливі збитки, запозичення 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, ЗАГАЛЬНА 
СУМА  

282,605 244,540   

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ І КАПІТАЛ, 
ЗАГАЛЬНА СУМА  

723,124 700,130   

Джерело: Річний звіт НАК Нафтогаз, 2017. 
 
Далі подано деякі зі згаданих проблем, з якими стикається НАК Нафтогаз при 
залученні фінансових ресурсів: 
 
Залучення капіталу потребує ухвалення органів державної влади. Коли виникає 
потреба кредитування, а умови кредитної угоди передбачають наявність гарантії чи 
поруки, НАК Нафтогаз України повинна отримати ухвалення Мінфіну та КМУ. Ця 
вимога поширюється як на короткострокові, так і на довгострокові (тобто, більше 
року) кредити, як на внутрішні, так і на зовнішні запозичення. Цей процес є 
адміністративно обтяжливим і залежить від процедури прийняття рішень Урядом, 
оскільки рішення щодо гарантій може бути ухваленим тільки після затвердження 
Державного бюджету. Це створює невизначеність щодо бюджетної можливості  
покриття всіх кредитних заявок, а у 2018 р. повідомлялося, що такі гарантії не були 
доступні.  
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Заборона використовувати активи як заставу чи продавати активи або акції 
дочірніх підприємств. Через досить заборонний характер законодавства, стосовно 
"трубопровідного транспорту", обмежено можливості НАК Нафтогаз України 
продавати свої активи або використовувати їх як заставу. Керівництво НАК 
Нафтогаз України повідомило, що компанія має в розпорядженні тільки три типи 
застави, які можна  використати при отриманні кредитів: (1) оформлений договором 
дохід майбутніх періодів; (2) продукція в обороті;  (3) товарно-матеріальні запаси. 
 
Варто відмітити, що НАК Нафтогаз України є одним із “ДП стратегічного 
значення”. Таким чином, продаж акцій НАК Нафтогаз України не є можливим, 
якщо немає ухвалення (часткової) приватизації компанії Урядом, а з рештою  - 
Верховною Радою.  

Діаграма 2.4. Гарантоване державою фінансування НАК Нафтогаз, млрд грн      
баланс на кінець року, млрд грн  

 
Джерело: НАК Нафтогаз - результати анкетування 

Корпоративне врядування НАК Нафтогаз України 

Підґрунтя і контекст реформи корпоративного врядування НАК Нафтогаз 
України 

Як вже йшлося у Частині І, у 2015 р. Уряд України, за ініціативою ЄБРР, 
започаткував реалізацію амбітної програми реформування практики 
корпоративного врядування НАК Нафтогаз України відповідно до положень 
інструменту ОЕСР Керівні принципи корпоративного врядування на підприємствах 
державної форми власності  (далі - Керівні принципи). Ця реформа стала складовою 
ухваленого КМУ Плану дій щодо корпоративного управління ПАТ НАК Нафтогаз 
України (Протокольні рішення КМУ№112 і №117), а План дій став невід’ємною 
складовою кредитної угоди з ЄБРР, який є  кредитором Уряду України, як вже 
раніше зазначено. План дій визначив завдання досягнути наступних цілей: 

 передати КМУ виконання функції власника НАК Нафтогаз України; 
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 прояснити, які саме корпоративні права НАК Нафтогаз України має щодо 
своїх дочірніх підприємств; 

 ухвалити політику власності, головні показники результативності та вимоги 
до розкриття інформації Наглядовою радою; 61 

 розробити і подати на затвердження Верховній Раді законопроекти, що 
забезпечуватимуть базову ізоляцію від політичного втручання й 
хабарництва, відповідно до міжнародних стандартів; 

 ухвалити новий Статут компанії; 

 сформувати Наглядову раду та визначити її функції; 

 запровадити в НАК Нафтогаз України систему внутрішнього контролю 
замість неефективних механізмів державного контролю; а також 

 внести необхідні зміни до націлених на реалізацію реформ законодавчих 
актів і запропонувати додаткові законодавчі ініціативи.  

План дій розроблено як комплексну дорожню карту реформування корпоративного 
урядування, що охоплює пропозицію змін до законів і підзаконних актів, які 
стосуються НАК Нафтогаз України та майбутнього незалежного оператора 
газотранспортної системи (наприклад, МГУ), і це ухвалено окремим Протокольним 
рішенням КМУ.62 Результативність і стан виконання Плану дій для НАК Нафтогаз 
України підлягає моніторингу з боку створеної Урядом у 2016 році Робочої групи 
під головуванням Віце-прем’єр-міністра Володимира Кістіона. Згідно оцінки 
Уряду, наприкінці 2017 року, План дій для НАК Нафтогаз України було виконано. 
Проте, на момент появи цього звіту оцінки, між НАК Нафтогаз України і Урядом 
України залишилося протиріччя стосовно того, чи повністю виконано План дій.  На 
думку НАК Нафтогаз України, цей План дій виконано частково. 

В наступних розділах подано загальний огляд впливу деяких з реформ. 

Застосовні до НАК Нафтогаз правові і регуляторні засади  
Те, що правова система України знаходиться в перехідному періоді, впливає і на 
правові засади, застосовні до ДП, і на їх регулювання. У випадку НАК Нафтогаз 
України, компанія та її дочірні підприємства за радянської системи належали до 
майна держави, і поступово ці компанії були корпоратизовані, або заново 
зареєстровані згідно нових організаційно-правових форм, які були встановлені 
після здобуття Незалежності.  

Процес отримання компанією певної організаційно-правової форми відбувався не 
системно. Як демонструє приклад НАК Нафтогаз України,  компанія отримала 
статус акціонерного товариства навіть до появи відповідного корпоративного чи 
застосованого до ДП законодавства. Такий фрагментарний підхід до розв’язання 
проблеми, як і тенденція зарегульовувати цей сектор, створили низку правових 
засад і засад регулювання, що є несумісними і навіть суперечливими. За 
інформацією ФДМУ, навіть, зареєстровані як акціонерна компанія 
держпідприємства, "відхиляються від звичайної корпоративної практики," через 
неясності щодо права власності на активи; через визначення застосовності до 
суб’єкта господарювання корпоративного чи приватного права, або законодавства, 
що регулює функціонування державного сектору; через визначення юридичних 
відносин між материнською компанією та її  дочірніми підприємствами (там, де це 
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має місце).63 (також див: Вставка 2.1) Крім цього, спектр повноважень керівних 
органів не відповідає положенням законодавства, що регулюють акціонерні 
товариства (наприклад, згідно законодавства, що регулює акціонерні товариства, 
Наглядові ради мають значно ширші повноваження).  

Вставка 2.1. Аналіз прикладу: права власності та дочірні підприємства      
Спроба Міністерства економічного розвитку та торгівлі України (МЕРТ) 
модифікувати Статут НАК Нафтогаз України з фактичним переміщенням права 
власності та контролю над АТ Укртрансгаз (УТГ), незважаючи на те, що компанія 
є дочірнім підприємством   
У вересні 2016 року МЕРТ, - (на той час - організація-власник НАК Нафтогаз 
України), - змінило Статут НАК Нафтогаз України та однієї з його дочірніх 
компаній - УТГ. Зміни були спрямовані на переміщення повноваження 
приймати рішення стосовно цієї дочірньої компанії від одноосібного власника 
УТГ, - НАК Нафтогаз України, - до МЕРТ. На думку керівництва компанії, ці дії 
були політично мотивовані. Ці дії також порушували чинне законодавство та 
зобов’язання згідно низки контрактів. У раніше узгоджених кредитних та 
проектних угодах (наприклад, з ЄБРР) зміни до Статуту як НАК Нафтогаз 
України, так і УТГ мали бути узгоджені з кредитором - ЄБРР. Завдяки спільним 
діям керівництва НАК Нафтогаз України, її Наглядової ради, ЄБРР та інших 
відповідних зацікавлених сторін, ці зміни у Статутах були скасовані. Внаслідок 
цих подій, виконання функції власника НАК Нафтогаз України перенесено від 
МЕРТ до КМУ, який виконуватиме її напряму. 
Джерело: Відповідь на опитування НАК Нафтогаз 

Згідно інформації, наданої НАК Нафтогаз України, головне законодавство, що 
застосовується  до корпорацій і конкретно орієнтоване на ДП і цей сектор,  включає: 

 Цивільний кодекс України (2003), в якому встановлені загальні засади для 
всіх юридичних осіб і цивільно-правові відносини в Україні;  

 Господарський кодекс України (2003), який містить конкретні правила для  
суб’єктів господарювання, включно із засадами функціонування ДП;  

 Закон України Про управління об’єктами державної власності (2006) (з 
різними внесеними до нього змінами) – це спеціальний закон, застосовний 
до ДП;  

 Закон України Про акціонерні товариства (2008); 

 Закон України Про цінні папери та фондовий ринок (2006);  

 Закон України Про ринок природного газу (2015);  

 Закон України Про трубопровідний транспорт (1996); а також  

 Кодекс газорозподільних систем, ухвалений Постановою НКРЕКП від 
30.09.2015 № 2494. 

Крім цих законодавчих актів, різноманітні інші органи влади розробили підзаконні 
акти, процедури та правила, застосовні до окремих ДП або  сегментів ДП, а також 
більш широко до цього сектору. Це створює складну мережу дублюючих і часто 
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суперечливих положень законодавства, що регулює ДП, і НАК Нафтогаз України 
не є винятком. Це, в свою чергу, сприяє недостатності ясності та прозорості, а також 
може створювати можливості політичного втручання і корупції. 

Розроблену у співпраці з МВФ і Світовим банком cтратегію реформування сфери 
управління державним майном ухвалено у травні  2015 року.64 На жаль, правові 
засади ще далекі від досконалості, і залишається низка недоліків та 
невідповідностей. Законопроект №6428, зареєстрований у Верховній Раді у травні 
2017 року, внесений до порядку денного у жовтні 2017 року та розглянутий 
Верховною Радою у березні 2018 року, мав на меті подолати деякі з цих недоліків, 
проте  на час даного оцінювання законопроект ще не ухвалено. Однак, в 
законодавстві були впроваджені  знакові зміни  з метою модернізувати практику 
корпоративного урядування ДП загалом, включно із Законами України №1405 і 
№2210 (див: Вставка 2.2). 
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Вставка 2.2. Вдосконалення законодавства України про корпоративне 
урядування ДП 

Проект Закону України №6428, зареєстрований 10.05.2017,  Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління 
юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава.   

Зараз цей законопроект розглядає Верховна Рада: він зареєстрований у травні 
2017 року, його перше читання відбулося у березні 2018 року, і проект був 
відправлений на доопрацювання у відповідні комітети Верховної Ради.  

Ухвалення цього законодавчого акту вважається важливим кроком демонстрації 
готовності держави прояснити невідповідності в чинному законодавстві, а також 
вдосконалити практику корпоративного урядування на держпідприємствах, 
зокрема, через розширення можливостей їх Наглядових рад. Цей законопроект, 
зокрема, надає Наглядовим Радам право затверджувати плани стратегічного 
розвитку, значні трансакції (наприклад, угоди про управління активами, угоди 
про створення спільних підприємств, тощо), призначати керівників і членів 
виконавчих органів ДП за умови, що повноваження Наглядової Ради відображені 
у Статуті держпідприємства. 

Закон України від 02.06. 2016 № 1405-VIII Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо управління об’єктами державної та комунальної 
власності  

У 2016 році Верховна Рада України затвердила Закон України Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо управління об’єктами державної та 
комунальної власності (№ 1405-VIII), на основі якого  були схвалені Постанови 
Кабінету Міністрів України, які вважаються наріжним каменем реформи 
корпоративного управління ДП. Існує думка, що розроблення цих правових 
інструментів надихалося сформульованими ОЕСР  Керівними принципами. Цим 
Законом скасовано інструкції щодо голосування (за винятком певних випадків);65 
закон вимагає, щоб кожне держпідприємство оприлюднювало інформацію про 
свої стратегічні цілі, квартальну та річну фінансову звітність за останні три роки, 
а також, (там, де прийнятно), інформацію про бюджет на реалізацію 
неприбуткових цілей державної політики та джерела його фінансування; щоб ДП 
публікувало річні звіти, Статут, інформацію стосовно членів Наглядової ради та 
керівників ДП, включно з їх заробітною платою; а також річні звіти Наглядової 
ради і звіти за результатами перевірок зовнішніх аудиторів, на додаток до всього 
іншого.  

Закон України від 16.11.2017 №2210-VII, (поточна редакція від 01.10.2018), Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення 
бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів  

У 2017 році ухвалено Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій 
емітентами цінних паперів, який набув чинності з січня 2018 року. Мета цього 
закону - покращити, серед іншого, функціонування Наглядових рад як у 
державних, так і у приватних акціонерних товариствах. Серед інших 
нововведень, цей Закон вимагає, щоб  публічні акціонерні товариства мали у 
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складі Наглядової ради незалежних членів та обов’язково формували комітети (з 
таких питань, як  винагорода праці, призначення на посади та виконання аудиту), 
а також були розширені повноваження Наглядової ради. 

Крім цього, Закон України №2210-VII передбачає додаткові вимоги щодо 
розкриття інформації акціонерними товариствами. Законом встановлені нові 
правила формування періодичної звітності, її обсягу (розширений) та процедури 
її затвердження. 
Джерело: Відповіді на опитування та текст законопроекту 

Статут НАК Нафтогаз України 
До реформ корпоративного управління НАК Нафтогаз, Статут НАК Нафтогаз 
України  (наприклад, Постанова КМУ від 25.05.1998 №747) були предметом 
багатьох дискусій. За період від 1998 року згаданий Статут зазнав змін  30 разів. Всі 
ці правки стосувалися, головним чином, переліку активів внесених до (або 
вилучених з) акціонерного капіталу НАК Нафтогаз України. 

Чинний Статут Компанії та інші корпоративні документи НАК Нафтогаз 
Українибули ухвалені КМУ у грудні 2016 року. До пакету корпоративних 
документів входять: 

 Положення про Наглядову раду; а також  

 Положення про Правління. 

Згідно чинного Статуту, КМУ є органом, уповноваженим управляти 
корпоративними правами держави в акціонерному капіталі компанії66. 
Повноваження КМУ закріплені в законодавстві: Закон України Про управління 
об’єктами державної власності, Закон України Про акціонерні товариства, Закон 
України Про Кабінет Міністрів України та Статут компанії, де передбачено, між 
іншим , компетенцію щодо наступного:  

 ухвалення Статутів;  

 призначення членів Наглядової ради та Голови Правління ДП;  

 ухвалення стратегії розвитку, фінансових та інвестиційних планів;  

 забезпечення щорічного незалежного аудиту фінансових операцій;  

 ухвалення договорів про спільну діяльність, агентських і брокерських 
договорів; а також  

 забезпечення розподілення частини прибутку. 

Варто зазначити, що обсяг участі організації-власника у щоденній управлінській 
діяльності компанії є достатньо великим і виходить за межі практики на засадах 
Керівних принципів та належної практики країн-членів ОЕСР. Як відмічено у 
Частині І, на відміну від загально поширеної корпоративної практики, наразі 
ухвалення корпоративної стратегії ДП, річних фінансових планів, фінансової 
звітності, а також інших рішень, стосовно господарської діяльності ДП, не є 
виключною компетенцією Наглядової ради ДП. Згідно закону, КМУ ухвалює 
фінансові плани НАК Нафтогаз України. Навіть Наглядова рада НАК Нафтогаз 
України не має всі  повноваження для прийняття рішення щодо призначення Голови 
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Правління ДП та його звільнення. Що стосується справ дочірніх підприємств, 
Статутом Компанії Наглядовій раді надано функцію обов’язкового попереднього 
ухвалення низки питань, що стосуються дочірніх підприємств.67 

Повсякчасне долучення на таких важливих напрямах діяльності компанії, як 
ухвалення фінансових планів, підриває функцію менеджменту; це порушує функції 
Наглядової ради (ухвалення стратегії та бюджету, призначення та припинення 
повноважень виконавчого органу, ухвалення матеріальних трансакцій понад 
встановлені ліміти чи трансакції певних типів, тощо). Це також створює 
можливості для незапланованого втручання держави (про що мова детальніше 
далі). 

На момент написання цього звіту, новий проект Статуту був ухвалений Наглядовою 
радою , у квітні 2018 р.. Він повинен бути затверджений  КМУ з  важливими 
змінами - розширення обсягу повноважень Наглядової ради (як вони визначені на 
поточний момент) з роз’ясненням функцій та обов’язків з урахуванням модернізації 
системи внутрішнього контролю, започаткованої в результаті реформування згідно 
Плану дій. Законопроект № 6428 також націлений на вдосконалення поточної 
практики корпоративного урядування, але до початку його ухвалення Уряд вважає, 
що він повинен діяти в рамках існуючої законодавчої бази. 
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Вставка 2.3. Обсяг змін до Статуту, розглянутий у 2018 році 

Важливі зміни, запропоновані у цьому новому Статуті компанії, 
охоплюють: 

 зміни, які є результатом запровадження системи внутрішнього 
контролю (SIC) в групі компаній, спрямовані на скасування 
неефективних законодавчо встановлених механізмів контролю 68; 

 зміна типу компанії - з публічного на приватне акціонерне 
товариство; 

 відображення змін, що виникають у зв’язку з набранням чинності 
новим законодавстом з січня 2018 року (Закон України №2210-VII); 

 затверджене визначення терміну Група Нафтогаз; 

 зміни складу Групи таким чином, щоб материнська компанія НАК 
Нафтогаз України стала корпоративним центром і виконувала 
функцію “стратегічного контролера” 69; 

 визначення основних напрямів діяльності компанії, які щорічно має 
встановити акціонер; 

 перебудову моделі корпоративного управління компанії з 
урахуванням дворівневої структури; 

 переміщення функції виконавчого органу від Правління до 
Генерального директора; 

 зміну підходу до ухвалення трансакцій; а також 

 зміни до деяких положень, що стосуються Наглядової ради. 
Джерело: відповідь на опитування Нафтогазу. 

Органи корпоративного врядування 
Законом України Про акціонерні товариства встановлені вимоги до дворівневих 
органів корпоративного врядування акціонерних товариств, що охоплюють і ДП, і 
наш приклад - НАК Нафтогаз України.  Дворівнева система, як деякі спостерігачі 
стверджують,  нагадує дворівневу модель Німеччини,  що передбачає наявність 
Наглядової ради та виконавчого органу (Правління), до складу якого входять 
важливі члени управлінської команди (але не всі). Законом України Про акціонерні 
товариства Наглядову раду визначено  “колегіальним органом, що здійснює 
захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та 
цим Законом, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює 
та регулює діяльність виконавчого органу”.70 Хоча Закон України Про акціонерні 
товариства містить вимогу незалежності однієї третини членів Наглядової ради,  
для держпідприємств  цей закон вимагає, щоб  більшість членів Наглядової ради  
ДП була незалежними членами. Фактичні функції та обов’язки Наглядової ради 
детальніше визначені Статутом компанії.  



ІІ. НАК НАФТОГАЗ УКРАЇНИ ЯК ПРИКЛАД ДЛЯ АНАЛІЗУ │ 81 
 

РЕФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ДЕРЖАВНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ В СЕКТОРІ ВУГЛЕВОДНІВ В УКРАЇНІ © OECD 2019 
  

Тема практики діяльності Наглядової ради ДП все ще розвивається  в Україні, і це 
порівняно нова концепція як для держпідприємств, так і в ширшому середовищі 
корпоративного врядування. До початку реформи корпоративного врядування НАК 
Нафтогаз України 2016 року, Наглядові ради з  незалежними членами не існували 
на українських ДП. Це змінилося з  набранням чинності Закону України від 
02.06.2016 №1405-VIII, який зробив обов’язковим формування Наглядових рад на 
держпідприємствах, (включно з унітарними ДП), згідно обумовлених критеріїв, та 
передбачив, що більшість членів Наглядової ради ДП має бути незалежними 
членами. Цей закон також дозволяє незалежному члену Наглядової ради, на відміну 
від представника держави, обіймати посаду Голови Наглядової ради (чого раніше 
не було). 71 

Проте, через низьку якість тексту Закону України від 02.06.2016 №1405-VIII, 
з’явилися додаткові проблеми, що стосуються дворівневої структури 
корпоративного врядування. Функції, що зазвичай є компетенцією виконавчого 
органу компанії, покладені законом на Наглядові ради, і, подекуди, закон не чітко 
розмежовує функції цих двох структур. Наприклад, згідно з останніми поправками, 
Наглядова рада і виконавчий орган “здійснює управління акціонерним 
товариством”. На додаток, в тексті закону Наглядова рада визначена як  “керівний 
орган”. Як результат низької якості мови тексту, Наглядова рада як орган, що 
контролює та регулює діяльність виконавчого органу, і відокремлений від 
виконавчого органу, був навантажений вимогами виконання оперативних і 
менеджерських функцій, які зазвичай належать виконавчому органу. Один з 
прикладів: функції управління внутрішніми ризиками і контролю були повністю 
передані в компетенцію Наглядової ради в обхід виконавчого органу. За 
інформацією НАК Нафтогаз України, це призводить до розриву поточного 
управління цими функціями. Більше того, це перевантажує Наглядову раду 
завданнями, які гальмують її спроможність фокусувати увагу на питаннях високого 
рівня, таких як  формування стратегії, а також контроль діяльності управлінців. На 
думку НАК Нафтогаз, такі нечіткості можна прояснити через Кодекс 
корпоративного управління, в якому були б чітко визначені функції та обов’язки 
відповідних органів урядування.  

Наглядова рада 
В минулому, розмір склад і рівень незалежності Наглядової ради були різними. 
НАК Нафтогаз України мала Наглядову раду, яка складалася виключно з 
представників різних міністерств, залучених до процесу прийняття рішень в рамках 
сформульованих державою інструкцій стосовно голосування (міністерство тоді 
було акціонером). До реформування у 2016 році, це було звичним для  Наглядової 
ради збиратися на "технічні засідання" тільки у випадках, коли цього вимагав закон 
і цього не можна було уникнути.  

Цю практику змінено відповідно до Плану дій. У квітні 2016 року, вперше 
Наглядову раду було сформовано з більшістю незалежних членів у її складі. На той 
час Наглядова рада складалася з п’яти членів: три з  них були незалежними, два – 
представниками держави. У березні 2017 року держава прийняла рішення 
збільшити кількість членів Наглядової ради до семи, що вимагало призначення ще 
одного незалежного члена та ще одного представника держави. Також були 
визначені критерії незалежності для Наглядової ради НАК Нафтогаз України (див. 
Вставка 2.4). 
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Перша незалежна Наглядова рада існувала деякий час. До жовтня 2017 року, три 
незалежних члена та один представник держави подали у відставку (про обставини, 
що призвели до їх відставки, детальніше окремо).72 У грудні 2017 року, держава 
призначила членами нової Наглядової ради чотирьох незалежних членів і двох  
представників держави. Проте, один з призначених у грудні 2017 р. незалежних 
членів  не підписав договір про виконання обов’язків члена Наглядової ради і не 
брав участь у засіданнях Наглядової ради, що відбулися до цього часу. 

Таблиця 2.4. Поточний склад і комітети Наглядової ради НАК Нафтогаз України 

Станом на липень 2018 року 

Посада Прізвище Комітет з 
аудиту та 
ризиків  

Комітет з  етики 
та 
відокремлення 
ГТС  

Комітет з 
призначень та 
винагороди праці  

Комітет з  
питань охорони 
здоров’я, 
безпеки, 
довкілля та 
резервів  

Голова Наглядової 
ради - незалежний 
член  

Клер Мері Джоан 
Споттісвуд  

X X   

Заступник голови 
Наглядової ради - 
представник 
держави  

Володимир 
Васильович 
Демчишин  

 X  X 

Незалежний член 
Наглядової ради  

Бруно Жан Гастон 
Лескуа  

X  X X 

Незалежний член 
Наглядової ради 

Амос Хохштайн   X X X 

(Незалежний член 
Наглядової ради) 

Стівен Джон Хейсом *     

Представник 
держави  

Сергій Дмитрович 
Попик  

  X X 

Представник 
держави  

Володимир 
Дмитрович 
Кудрицький  

X X   

Джерело: Річний звіт НАК Нафтогаз 2017 р. та оновлена інформація  від НАК Нафтогаз.  
Примітка: *Стівен Джон Хейсом в цей час не є активним членом Наглядової ради та не підписав 
Договір про надання послуг 

Всі члени Наглядової ради були призначені безпосередньо акціонером, тобто 
Кабінетом Міністрів України. Хоча Україна створила при КМУ комісію з відбору 
кандидатур і комітет з призначень,  задля підвищення рівня професіоналізму 
процесу призначення членів Наглядової ради (див. детальніше в розділі “Держава 
як власник”), саме цей склад Наглядової ради відібрано за прискореною 
процедурою, оскільки існує думка, що спільнота кредиторів чинила тиск на 
державу, щоб пришвидшити формування Наглядової ради. Проте, членів 
Наглядової ради було відібрано на мерітократичних засадах, і вибір їх кандидатур 
був скерований пропозиціями міжнародних фінансових організацій та ширшої 
міжнародної спільноти, зацікавлених у реформуванні НАК Нафтогаз України. 
Більше того, кандидатури незалежних членів відповідали критеріям незалежності, 
які визначені Законом України Про акціонерні товариства (Стаття 2) та Законом 
України Про управління об’єктами державної власності (Стаття 11).  
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Сфера відповідальності Наглядової ради 
На відміну від загальноприйнятої належної корпоративної практики, наразі 
ухвалення корпоративної стратегії НАК Нафтогаз України, річних фінансових 
планів, фінансової звітності, а також інші рішення у сфері господарської діяльності 
ДП не підпадають під виключну компетенцію Наглядової ради. Законом 
передбачено, що КМУ ухвалює фінансові плани всіх ДП, що є природними 
монополіями, і тих ДП, чий запланований чистий прибуток перевищує 50 млн грн. 
В інших випадках, ці функції має виконувати організація-власник, і в нашому 
випадку це також буде КМУ. 

Наглядові ради ДП не мають повноваження призначати та звільняти керівника ДП; 
але в деяких випадках Статут компанії віддає Наглядовій раді функцію  
"попереднього ухвалення" стосовно низки питань, а також право надавати 
"рекомендації". (див: Таблиця 2.5).  

Таблиця 2.5. Обов’язки Наглядових рад в групі Нафтогаз  

 Міністерство-
акціонер 

Наглядова 
рада 

Правління (керує 
Гендиректор) 

Ухвалює стратегію 
підприємства  

так ні ні 

Призначає та звільняє 
керівника  

так ні ні 

Ухвалює трансакції понад 
певний ліміт  

так так так 

Джерело: відповіді анкети. 

До інших функцій Наглядової ради, зокрема, належать виконання оцінки й 
моніторингу результатів діяльності керівництва ДП, створення функції 
внутрішнього аудиту та ухвалення процедури для внутрішнього аудиту, а також  
ухвалення положень компанії щодо боротьби з  корупцією, бізнес етики та 
корпоративної соціальної відповідальності. Ці специфічні обов’язки окреслені в 
Статуту компанії (Додаток A). 

Комітети Наглядової ради 
Закон України Про акціонерні товариства та Постанова КМУ №142 вимагають 
утворення принаймні двох комітетів (Комітет з аудиту та Комітет з призначень та 
винагороди праці), і в цих комітетах має головувати незалежний член Наглядової 
ради.73  У випадку НАК Нафтогаз, в компанії працюють чотири комітети, і кожним 
з них керує  незалежний член Наглядової ради (див: Таблиця 2.4): 

 Комітет з аудиту та ризиків; 

 Комітет з  етики та відокремлення ГТС; 

 Комітет з призначень та винагороди праці;  а також 

 Комітет з  питань охорони здоров’я, безпеки праці, довкілля та резервів. 

Треба зазначити, що нещодавні  зміни, внесені до Закону України Про акціонерні 
товариства покладають на Комітет з призначень Наглядової ради відповідальність 
за розроблення плану наступництва членів самої Наглядової ради та за 
рекомендацію кандидатів до майбутньої Наглядової ради акціонерам на щорічних 
загальних зборах. Однак, на практиці призначення майбутніх членів Наглядової 
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ради і Голів виконавчих органів важливих для економіки ДП проходитиме через 
сформований міжвідомчий комітет з призначень.   

Незалежність Наглядової ради 
Вимоги до незалежності членів Наглядової ради визначені у низці правових 
інструментів, включно з Законом України Про акціонерні товариства, Законом 
України Про управління об’єктами державної власності та застосовними до 
держпідприємств Постановами КМУ. Зокрема, Постанова КМУ №142 містить 
положення щодо кваліфікації незалежних членів Наглядової ради (див: Вставка 
2.4). Наглядові ради ДП мають складатися більшістю з незалежних членів 
(наприклад, 4 незалежні члени у випадку НАК Нафтогаз України), а також з 
представників держави, призначених відповідним державним органом (наприклад, 
3 члени у випадку НАК Нафтогаз України). 

Проте, як вже раніше зазначено,  через те, що незалежний член Наглядової ради не 
обійняв свою посаду, в складі Наглядової ради НАК Нафтогаз незалежні члени не 
складають більшості.  

Вставка 2.4. Критерії відбору кандидатури незалежного члена Наглядової ради 
НАК Нафтогаз України 

Кабінет Міністрів України затвердив Постанову, що регулює деякі аспекти 
формування Наглядової ради НАК Нафтогаз України, і встановлює принципи 
формування Наглядової ради компанії. Цими принципами передбачено вимоги 
до таких якостей: незалежність, професіоналізм, компетентність, 
різноманітність, ефективність і прозорість.74 Постановою  визначено 
незалежність як характеристику кандидатів у члени Наглядової ради, які не 
займають виборні посади та не є посадовими особами держави та/або місцевих 
органів влади і не мають ніяких матеріальних інтересів чи відносин з компанією 
в особі її управлінців, що може загрожувати об’єктивному судженню члена 
Наглядової ради . 

У цій Постанові зазначено, що незалежні члени Наглядової ради НАК Нафтогаз 
України повинні відповідати встановленим законодавством критеріям 
незалежності. Більш того, чинне Положення  про Наглядову ради НАК Нафтогаз 
України також містить конкретні критерії незалежності, що стосуються 
незалежних членів Наглядової ради компанії.  

Джерело: Постанова КМУ від 29.03.2017 № 23275. Також див: Положення  про Наглядову раду 
НАК Нафтогаз. 

Зобов’язання Наглядової ради 
В Законі України Про акціонерні товариства, встановлено зобов’язання посадових 
осіб  акціонерних товариств, включно з членами Наглядової ради, діяти в інтересах 
компанії. Такий же обов’язок містить дійсний Статут компанії, згідно якого член 
Наглядової ради повинен діяти в інтересах компанії, а не в інтересах особи чи 
органу, що висували чи схвалювали його кандидатуру, та призначали члена 
Наглядової ради на посаду. Цей пункт також зазначено в цивільно-правовому 
договорі, який укладає кожний член Наглядової ради.  На додаток, Положення про 
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Наглядову раду зобов’язує членів Наглядової ради діяти доброчесно та виважено в 
інтересах компанії і не виходити за межі своїх повноважень.  

Варто зазначити, що концепція фідуціарних обов’язків не достатньо розвинута в 
Україні, а також відсутня стала практика її реалізації. Правові засади будують 
вимогу навколо обов’язку діяти в інтересах компанії. Члени Наглядової ради, яких 
визначено як посадових осіб акціонерного товариства, несуть матеріальну 
відповідальність за збитки компанії, що виникають через їх невідповідні дії, або 
бездіяльність. Якщо збитки спричинені кількома особами, вони спільно нестимуть 
відповідальність. Як передбачено законом, члени Наглядової ради підлягають 
цивільній та кримінальній відповідальності.76 

На додаток, згідно з останніми змінами в українському законодавстві, акціонер, 
який тримає принаймні 10% акцій, має право на похідний позов від імені компанії 
проти посадових осіб компанії, - наприклад, проти Генерального директора або 
членів Наглядової ради, які підпадають під визначення посадових осіб 
акціонерного товариства, - з вимогою відшкодування збитків, спричинених діями 
чи бездіяльністю осіб компанії, що регулюється спеціальними вимогами. Однак, не 
існує судової практики реалізації цих законодавчих норм стосовно, зокрема, членів  
Наглядової ради. 

В законах і підзаконних актах передбачені такі обов’язки членів  Наглядової ради, 
і в цілому, ці обов’язки  ідентичні обов’язкам, застосовним у приватному секторі: 

 обов’язок лояльності (діяти в інтересах компанії, доброчесно та виважено); 

 обов’язок діяти в межах повноважень (дотримуватися положень 
законодавства і Статуту, а також внутрішніх регламентів компанії); 

 обов’язок надавати інформацію акціонерам, ревізійній комісії та аудиторам; 

 обов’язок декларувати конфлікти інтересів та відшкодовувати збитки; 

 обов’язок конфіденційності; а також  

 обов’язок протидіяти корупції. 

Згідно із змінами до Закону України Про запобігання корупції, в останній чинній 
редакції від 12.03.2017 члени Наглядової ради ДП повинні щорічно декларувати 
активи, якими вони володіють, у форматі "e-декларації". Кандидати на  посади 
також мають подавати декларації. Порушення цієї вимоги може призвести до 
адміністративної та кримінальної відповідальності. Раніше зазначена вимога 
стосувалася тільки керівництва та інших працівників ДП.77 Ця вимога стосується  
як громадян України, так й іноземних громадян. Така ситуація викликала 
розбіжність в поглядах, і свою думку висловили посли G7, які наполягали, що 
Верховна Рада має скасувати цю вимогу через явне порушення нею міжнародного 
права і міжнародних зобов’язань країни, а також через ризик ухилення України від 
залучення та утримання на посаді кваліфікованих іноземних членів Наглядової 
ради.78 Незважаючи на звернення Уряду до Верховної ради, зміни до закону не були 
відкликані, і, на момент написання цього звіту, виявилось, що у більшості ДП, 
включно з НАК Нафтогаз України,  більшість призначених незалежних членів 
Наглядових рад не виконують вимоги закону через обтяжливі вимоги (і за суттю, і 
за формою).79 
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Виконавчий орган компанії та інші важливі керівні посади 
Діюче Правління Компанії складається з  шести членів: Голова, Перший заступник 
голови, Заступник голови, а також три члени, включно з двома керівниками 
виконавчих органів важливих компаній з Групи Нафтогаз.  Керівники виконавчих 
органів ключових дочірніх компаній не мають права голосу стосовно питань 
відповідних дочірніх компаній, які згідно закону належать до виключної 
компетенції Наглядової ради.  

Правління (виконавчий орган) є колегіальним виконавчим органом Компанії, що 
відповідає за управління її щоденною діяльністю. Згідно законодавства, 
виконавчому органу належить повноваження приймати рішення стосовно всіх 
справ акціонерної компанії, за винятком питань у виключній компетенції загальних 
зборів акціонерів чи Наглядової ради  (див: Додаток B). Вважається, що виконавчий 
орган, - Правління, -  має обмежений спектр повноважень, тому що часто, коли 
йдеться про операційні питання, законом (і Статутом) передбачено попереднє 
ухвалення Наглядової ради  або акціонера. 

Коли йдеться про призначення Голови або членів Правління ДП, повноважним 
органом є КМУ, хоча призначення на посади в компанії Наглядовою радою  - це 
один з наріжних каменів реформи корпоративного урядування за Планом дій. 
Відповідні до цього зміни були внесені до законопроекту № 6428. 

Член виконавчого органу, - Правління, - не може водночас бути членом Наглядової 
ради.  Нові члени Правління мають відповідати вимогам, сформованим Комітетом 
з призначень та винагороди праці Наглядової ради ДП. Також варто зазначити, що 
через невідомі членам групи оцінювання причини, ключові члени управлінської 
команди ДП не належать до складу його Правління. 

Проблеми органів урядування НАК НафтогазУкраїни 
Незважаючи на недавні зусилля зміцнити позицію Наглядових рад, останні зміни в 
законодавстві, націлені на модернізацію практики корпоративного врядування, 
мали деякі непередбачені наслідки. За наявними даними, вони перешкоджають 
рішенням Наглядової ради в сфері операційних та управлінських функцій, які 
зазвичай належать до компетенції Правління в більш "традиційній" дворівневій 
системі. Згідно деяких джерел, ці зміни забрали у Правління певні важливі функції, 
такі як  контроль і моніторинг  внутрішнього управління ризиками. 
Обговорювалися й додаткові ускладнення через те, що чинне законодавство 
України надає можливості  державі, як власнику, долучатися до щоденного 
управління компанією, що порушує функції, надані органам урядування компанії. 

Більше того, важливі функції, які мають належати Наглядовій раді, а саме, - 
компетенція призначати/звільняти Голову Правління, ухвалювати корпоративну 
стратегію, фінансові та інвестиційні плани все ще залишаються функцією держави, 
як акціонера.  Уряд планував змінити деякі з цих практик шляхом подальшого 
розширення повноважень наглядових рад через прийняття прийняття 
законопроекту №6428, який чекає на ухвалення з жовтня 2017 р. Необхідно 
зазначити, що доки  законопроект не ухвалений, доповнення до Статуту, 
запропоновані Правлінням та ухвалені Наглядовою радою,  дозволяють виконання 
деяких з цих функцій Наглядовою  радою.  
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Корпоративне врядування дочірніми підприємствами 
Для дочірніх підприємств, що належать до "Категорії 1 – Дочірні підприємства, 
засновані НАК Нафтогаз", рішення Правління Компанії слугують рішеннями 
вищого органу урядування і є обов’язковими до виконання виконавчими органами 
відповідних компаній. 

Для дочірніх підприємств, що належать до "Категорії 2 –господарські товариства 
-100% власність НАК Нафтогаз України", рішення акціонера таких компаній 
ґрунтуються на рішеннях Правління НАК Нафтогаз України. Згідно чинного 
Статуту Компанії певні питання, щодо компаній у 100 відсотковій власності, 
потребують попереднього ухвалення Наглядовою радою, і це стосується внесення 
змін до статутів таких компаній, їх  реорганізації чи ліквідації, змін в їх 
акціонерному капіталі, призначення керівників ДК  та припинення їх повноважень, 
ухвалення кандидатур членів Правління у випадку спору між керівництвом НАК 
Нафтогаз України й відповідною компанією стосовно цих кандидатів,  тимчасове 
припинення повноважень діючих керівників ДК та призначення виконуючого 
обов’язки керівника ДК, ухвалення трудових договорів з  керівниками ДК та 
встановлення рівня винагороди їх праці, ухвалення стратегії ДК, фінансових планів, 
планів розвитку та інвестиційних планів, ухвалення Положення про загальні збори 
акціонерів та Положення про Правління, а також ухвалення певних трансакцій. 

Для дочірніх підприємств, що належать до "Категорії 3 – господарські товариства 
у частковій власності", представники Компанії беруть участь в діяльності керівних 
органів таких компаній  в рамках інструкції щодо голосування та їх виконують 
згідно відповідних рішень Правління Компанії.  

Створення системи внутрішнього контролю 
План дій з реформування НАК Нафтогаз передбачав створення системи 
внутрішнього контролю, яку й було розроблено за підтримки міжнародних 
консультантів.  Ця система встановлює важливі контрольно-управлінські функції, 
що охоплюють фінансовий контроль, управління ризиками, виконання вимог 
законодавства та внутрішній аудит у НАК Нафтогаз України та її дочірніх 
компаніях. Запроваджено й низку важливих документів, включно з політикою 
компанії щодо внутрішнього контролю; а також низку Положень: про виконання 
вимог законодавства, про управління ризиками, про внутрішній аудит, та про 
фінансовий контроль. Були призначені керівники відповідних структурних 
підрозділів. Також було ініційовано Програму виконання вимог законодавства на 
базі політики з управління ризиками нормативно-правової невідповідності; Кодекс 
етичної поведінки; Програму попередження корупції з системою повідомлення; а 
також  Політику щодо конфлікту інтересів. У сфері управління ризиками 
повномасштабна програма включила  Методологію управління ризиками,Правила 
взаємодії в Групі Нафтогаз у сфері управління ризиками, а також Інвестиційну 
політику.80  

За інформацією керівництва компанії, система внутрішнього контролю була 
створена і запрацювала у четвертому кварталі 2017 року. План дій з реформування 
НАК Нафтогаз України передбачав отримання висновку незалежної експертизи, 
який і  було отримано. Це стало передумовою усунення деяких неефективних 
механізмів державного контролю (детальшіше нижче),  згідно Постанови КМУ від 
03.10.2012 № 899 Про порядок здійснення витрат суб’єктами господарювання 
державного сектору економіки у разі незатвердження (непогодження) річних 
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фінансових планів у встановленому порядку.  Це також означає, що із 
запровадженням в компанії системи внутрішнього контролю не діє заборона 
здійснення витрат на капітальні інвестиції, придбання та оренду легкових 
автомобілів, маркетингові та інформаційно-консультаційні послуги, страхування, 
представницькі заходи, на рекламу, благодійну, спонсорську та іншу допомогу, 
тощо у разі, коли фінансовий план не затверджений КМУ.  

Це – важливий крок уперед, який дозволяє компанії вести свою господарську 
діяльність без порушення положень Постанови КМУ, зокрема, при відсутності 
вчасного реагування КМУ на ухвалення фінансових планів компанії, що часто 
відкладалося до листопада чи грудня того ж звітного року (слід зазначити, що 
згідно з КМУ, Нафтогаз подав фінансові плани компанії на ухвалення з затримками, 
що ускладнює своєчасний аналіз документів) .  Крім цього, на половину 
централізовані та повністю централізовані функції внутрішнього контролю на рівні 
Групи Нафтогаз передбачають розширення прав щодо дочірніх підприємств з  
метою більш ефективно контролювати групу ДП. 

На жаль, станом на 18 вересня 2018 року, поправка до Постанови КМУ від 
03.10.2012 № 899 до НАК Нафтогаз була відновлена. 

Винагородження праці 
Винагородження праці членів Наглядової ради та керівників ДП регулює Кабінет 
міністрів України. Хоча рівні винагороди для обох категорій мають обмеження, 
недавні доповнення до відповідних Постанов КМУ  гармонізували винагороду 
праці з рівнем чистого прибутку, а не з кількістю працюючих на підприємстві, як 
це було раніше, до реформ.  Як вже було зазначено раніше, в Україні питання 
винагороди праці членів Наглядової ради і виконавчого органу продовжує бути 
спірним питанням політики, що спричинило значні розбіжності позицій. 

У випадку НАК Нафтогаз України, рівень винагороди окремих незалежних членів 
Наглядової ради встановлений на рівні UAH 6 328 000 (брутто) щорічно та складає 
75% від суми винагороди праці членів-представників держави. Голові Наглядової 
ради і членам окремих комітетів Наглядової ради дозволено отримувати додаткову 
винагороду. В цьому випадку, додаткова винагорода може становити для Голови до 
20% від загальної суми винагороди та для членів комітетів - до 10%. Компенсацію 
видатків, пов’язаних з виконанням функції члена Наглядової ради, розраховують 
окремо. 

Прозорість та розкриття фінансової й не фінансової інформації 
Вимоги до корпоративного урядування, включно до звітності та розкриття 
інформації, все ще у стадії розвитку в Україні. До останнього часу від більшості ДП 
закон не вимагав фінансову звітність із  висновком аудиту. У 2016 році ця ситуація 
змінилася з набранням чинності Постановою КМУ No.1067. Згідно цієї Постанови, 
незалежно від організаційної форми чи розміру, держпідприємства, на яких більше 
50% акцій компанії належить державі, повинні оприлюднювати: 

 квартальну фінансову звітність (включно з  консолідованою) за останні 3 
роки, включно, (за наявності), з видатками на досягнення цілей державної 
політики не комерційного характеру та джерелами їх фінансування (не 
пізніше, ніж в останню дату місяця, що йде за звітним кварталом); 
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 річну фінансову звітність (включно з  консолідованою) за останні 3 роки, 
включно (за наявності) з видатками на досягнення цілей державної політики 
не комерційного характеру та джерелами їх фінансування (не пізніше, ніж 
30 квітня року, що йде за звітним); 

 висновки аудиту щодо річної фінансової звітності за останні 3 роки, коли 
аудит виконано відповідно законодавства чи за рішенням Наглядової ради,  
(якщо її сформовано), або, через  відсутність Наглядової ради, згідно 
рішення іншого органу, що має повноваження управляти корпоративними 
правами держави. 

Як і у випадку НАК Нафтогаз, великі держпідприємства 81 повинні надавати свою 
фінансову звітність, сформовану згідно Міжнародних стандартів фінансової 
звітності та  перевірену  міжнародновизнаними фірмами аудиторів згідно з 
Міжнародними стандартами аудиту. Варто відзначити, що НАК Нафтогаз України 
була серед кількох великих компаній в Україні, державних чи приватних, які 
практикували на вдосконаленому рівні прозорість і розкриття інформації ще до 
Постанови КМУ. Визначені дочірні підприємства НАК Нафтогаз України , також 
повинні виконувати вимоги щодо прозорості та розкриття інформації окремо від  
групи, згідно цієї Постанови.82 

НАК Нафтогаз належить до небагатьох ДП в Україні, що також практикують 
розкриття не фінансової інформації. Це важливо як для компанії, так і для усього 
сектору ДП, з огляду на значний обсяг покладених спеціальних обов’язків (ПСО), 
які виконують такі підприємства, а також на кількість задіяних зацікавлених сторін.   
У випадку НАК Нафтогаз України, комплексні річні звіти, які компанія публікує 
від 2015 року, містять всебічну інформаціющодо  корпоративного урядування. 

Держава як власник НАК Нафтогаз України   

Як вже зазначалося раніше, внаслідок реалізації реформ згідно Плану дій 
повноваження з управління корпоративним правами держави у статутному капіталі 
НАК Нафтогаз України передані від МЕРТ до КМУ. Зацікавлені сторони, в 
принципі, сприйняли це як крок у правильному напрямку, зокрема така була думка 
НАК Нафтогаз України, адже таким чином цілісно реалізується право власності 
держави, що потенційно захищає компанію від майбутнього можливого 
політичного втручання та надмірного втручання окремих галузевих міністерств, які 
через різні механізми можуть втручатися в діяльність компанії.    Проте, виглядає 
так, що ця зміна в управлінні корпоративним правами держави сталася у назві, а не 
в реальних діях. Тепер, коли КМУ є єдиним органом з  повноваженнями управління 
корпоративними правами держави щодо НАК Нафтогаз, (тобто, є організацією-
власником), багато функцій власності ініціює МЕРТ. Згідно чинного Статуту, 
проекти актів КМУ має розробляти та подавати МЕРТ, часто в консультаціях з 
іншими органами державної влади .  Проблема полягає в тому, що такий процес 
призводить до тривалого періоду ухвалення та  ризику “розмивання” в процесі 
прийняття рішення, а також  відкриває можливості майбутнього надмірного 
втручання, паралельно з потенційним  дублюванням функцій. 

Раніше в цьому звіті зазначено, що, в цілому, суб’єкти, уповноважені реалізовувати 
права власності держави, не мають спроможності їх реалізовувати згідно 
рекомендованої належної практики. Більш того, як у випадку КМУ реалізуються 
чисельні та суперечливі цілі. Додаткові повноваження, надані державі як акціонеру, 
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послаблюють функцію керівних органів компанії та дозволяють втручання у  
поточне управління компанією.  

Політика власності та її підґрунтя 
10 жовтня 2018 року Уряд України ухвалив базову політику щодо власності, - 
Основні засади впровадження політики власності щодо суб’єктів господарювання 
державного сектору економіки,- роботу над якою скеровувало МЕРТ.  

Основні засади впровадження політики власності охоплюють наступні теми: 
власність держави має бути обґрунтованою; необхідно визначати цілі 
підприємства;  державні компанії здійснюють свою діяльність на тих самих засадах, 
як і недержавні підприємства; функцію держави-регулятора потрібно відокремити 
від функції держави-власника; призначення членів Наглядової ради та керівників 
вищої ланки ДП має відбуватися прозоро, з урахуванням їх професійних навичок; 
звітність ДП має бути повною та прозорою; а також, суб’єкти господарювання 
державної форми власності мають бути соціально відповідальними  у своїй 
діяльності. Згідно Основних засад, організації-власники, особливо важливих 
підприємств, наприклад, ДП з активами, вартість яких перевищує 2 мільярди грн, 
чи мають чистий річний дохід понад 1,5 мільярди грн, повинні розробити конкретну 
для такої компанії “політику власності” (тобто, очікування власника відносно 
конкретної компанії).  

Що стосується НАК Нафтогаз України, КМУ розробив і стисло виклав низку 
конкретних очікувань держави-власника щодо цієї компанії (в Україні такий 
документ називають політикою власності), а також окреслив основні засади її 
власності. Однак, на думку керівництва компанії, цьому документу не вистачає 
бачення власника як стосовно розвитку компанії, так і стосовно сектору, в якому 
компанія функціонує. Крім цього, цей документ не містить відповідного скерування 
для органів урядування компанії, що потрібно для прийняття  поінформованих 
рішень на базі чітких очікувань власника. 

Цілі державної політики 
Офіційно цілі державної політики для НАК Нафтогаз формує КМУ, як організація-
власник. Проте, з огляду на те, що багато цілей державної політики пов’язані із 
сектором, в якому функціонує компанія,  такі цілі можуть бути встановлені через 
конституційні обов’язки, закони, нормативні акти, зміни до законів і підзаконних 
актів, а також через низку наказів, указів, рішень та інших подібних регуляторних 
актів і рішень суду, що їх мають реалізовувати  державні органи різного рівня, від 
Кабінету Міністрів і вниз по вертикалі до галузевих міністерств і регуляторних 
органів.  

Взагалі, сферу відповідальності щодо держпідприємств розосереджено між різними 
державними органами, також не існує єдиного уповноваженого органу, який 
формує комерційні цілі та цілі політики для окремого ДП чи сектору. Так на 
стратегічних напрямах економіки, - залізничний транспорт, комунальне 
господарство, сектор енергетики, - діють спеціальні закони. Зазвичай, можна 
очікувати, що ПСО для сектору встановлює галузеве міністерство, на засадах, 
окреслених в рамковій стратегії Уряду, а потім нагляд/правозастосування належить 
незалежному регулятору, однак з цього правила є багато винятків.  Ці винятки 
стосуються того, хто саме формує  ПСО, та залежить від рівня незалежності 
регулятора.  
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В секторі енергетики саме Кабінет Міністрів, а не регулятор сектору (НКРЕКП), 
встановлює обов'язок постачання природного газу українським домогосподарствам 
за цінами нижче ринкових. І хоча тарифи встановлює НКРЕКП, незалежність 
Комісії, як регулятора, може викликати питання, оскільки її бюджет і кадровий 
склад визначені Указом Президента, що уповноважує Президента призначати на 
посаду й звільняти Голову регуляторного органу та його шість членів83, а також 
визначати кількісний склад і бюджет Комісії (EC, 2018).  

Необхідно відмітити, що цілі державної політики для НАК Нафтогаз України не 
узгоджені (часом прямо конфліктують) з іншими цілями, які Уряд формує для 
окремого ДП. Тематика конфлікту охоплює політику щодо дивідендів, комерційні 
цілі, або навіть ширше – зобов’язання перед міжнародними партнерами, коли 
йдеться про лібералізацію ринку  

Вставка 2.5. Аналіз прикладів: цілі державної  НАК Нафтогаз України 

 КМУ зобов’язав УГВ (дочірню компанію у 100% власності НАК 
Нафтогаз України) постачати паливо Укрзалізниці: У лютому 2015 року 
КМУ зобов’язав Укргазвидобування (акціонерна компанія у повній 
власності НАК Нафтогазу України) постачати паливо АТ Укрзалізниця (ДП 
- національний перевізник вантажів та пасажирів). Паливо було поставлено 
на умовах безвідсоткового фінансування. Відповідне доручення було 
надане у формі “протокольного рішення”, текст якого не оприлюднено. 
Пізніше, у серпні 2015 року КМУ ухвалив розпорядження про покладення 
аналогічних зобов’язань на УГВ. 

 КМУ зобов’язав НАК Нафтогаз України постачати газ ПАТ Одеський 
припортовий завод (ОПЗ): У вересні 2016 року КМУ зобов’язав постачати 
газ ПАТ Одеський припортовий завод (незважаючи на борги ОПЗ перед 
Нафтогазом) до 31 грудня 2016 року. (Відповідні зобов’язання були 
включені у покладення спеціальних зобов’язань (ПСО) на НАК Нафтогаз 
України Постановою КМУ від 22.09.2016 № 658). 28 грудня 2016 року КМУ 
ухвалив Розпорядження № 1018-р, згідно якого борг ОПЗ перед Нафтогазом 
реструктуризовано на період два роки з 1 квітня 2017 року (безвідсотково). 

Джерело: відповіді на опитування Нафтогазу та різноманітні публічні джерела і повідомлення. 

Фінансування цілей державної політики 
В Україні реалізацію цілей державної політики фінансують шляхом (непрямих) 
субсидій.  Однак, вони не є адресними, та їх надають без чітких пріоритетів в 
договірному порядку  в процесі підготовлення бюджету. Процес починається в 
галузевих міністерствах, які відповідають за формування бюджетного запиту, що 
містить обсяг субсидій для сектору, в якому вони виконують управлінську чи 
наглядову функції відносно ДП. Початкові запити на надання субсидій 
обговорюють з Міністерством фінансів, а остаточні рішення щодо суми субсидії 
мають бути включені до розробленого бюджету.  В таких рішеннях враховують 
фінансові показники бюджету і пов’язані з цим обмеження. Як буде 
продемонстровано далі в аналізі прикладу НАК Нафтогаз, цей процес не забезпечує 
виділення ресурсів з метою реалізації цілей політики, а субсидії відображають 
сукупність факторів, що включають попередні рівні підтримки, прогнозі збитки та 
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іншу динаміку витрат ДП (IMF, 2017). Більш того, на рішення часто впливають 
політичні причини та виборчі цикли.  Важливо, що такі рішення не націлені на 
максимізацію цінності газових активів, довгострокове зростання загального 
прибутку держави як акціонера НАК Нафтогаз України, або ж на альтернативні 
витрати капіталу Компанії та можливості її розвитку.  

Часто субсидії продовжують надавати без реального оцінювання спричинених 
ними фіскальних ризиків. Як вже згадано вище, частку цієї реальності відображає 
шокуюча сума державного боргу та незадовільна результативність ДП. Ресурси 
використовують на нежиттєздатні програми субсидій та на підтримку збиткових 
ДП. Сектор енергетики є саме тим сектором, де це найбільше помітно. Протягом 
років тарифи на електроенергію, газ і тепло для домогосподарств  були заморожені, 
внаслідок урядових розпоряджень, незалежно від зростання цін в світі, а також 
експлуатаційних витрат постачальників комунальних послуг. Замість того, щоб 
надавати субсидії безпосередньо цільовим групам населення, владазобов’язала ДП 
постачати домогосподарствам послуги за цінами, нижче ринкових. Була розроблена 
ціла низка заходів підтримки для компенсації спричинених збитків. На жаль, обсяги 
субсидій не були достатніми для покриття дефіциту у фінансах ДП, або  ці кошти 
було виведені через систему непрозорих державних закупівель чи схеми 
трансфертного ціноутворення. Як результат, існує значний тиск на бюджет в 
короткостроковому терміні: необхідно покрити накопичений протягом року 
дефіцит фінансування, адже в іншому разі виникають непрофінансовані 
зобов’язання у балансових відомостях ДП (IMF, 2017, OECD, 2018). 

Держпідприємства намагалися подолати дефіцит свого фінансування через 
механізм   перехресних субсидій: кошти від прибуткової діяльності направляли на 
покриття фінансового результату збиткової діяльності, як у випадку  НАК Нафтогаз 
України, де прибуток від транзиту газу є джерелом субсидіювання продажу газу та 
його постачання. І хоча це не протирічить  практиці конкурентної нейтральності, 
все ж може призвести до нестачі прозорості стосовно вартості спеціальних 
обов’язків щодонадання публічнихі послуг, а також  зміщення  тягаря видатків на 
інші напрями господарської діяльності та на споживачів,  що в свою чергу  впливає 
на загальний рівень конкурентоспроможності.  На додаток, через відсутність чітко 
визначеного покладення соціальних обов’язків (ПСО) на більшість ДП і без 
врахування непередбачених зобов’язань, що можуть виникати через фінансування 
ПСО, для більшості ДП  залишаються неможливими як формування довгострокової 
стратегії комерційної діяльності, так і прийняття інвестиційних рішень  (Boytsun, 
2015). 

Розроблення стратегічних та політичних документів щодо розвитку НАК 
Нафтогаз України 

Поряд із виконанням функції власника НАК Нафтогаз України, КМУ відповідає за 
розроблення стратегічних документів щодо політики розвитку сектору нафти й 
природного газу. Своїм Розпорядженням від 28.01.2016 № 1079-р КМУ ухвалив 
Концепцію розвитку газовидобувної галузі України та ухвалив відповідний План 
дій. Цей документ був розроблений із інтенсивним залученням НАК Нафтогаз 
України та включав внутрішній план НАК Нафтогаз  стосовно доведення видобутку 
природного газу в обсязі  20 млрд куб. м до 2020 року та конкретного плану 
видобутку природного газу для дочірньої компанії УГВ.   Однак, відповідальними 
за виконання цього Плану дій визначені тільки міністерства та інші органи 
державної влади. Цілі, встановлені для НАК Нафтогаз України в цій Концепції далі 
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увійшли до документу політики, який регулює принципи здійснення державної 
політики власності (Постанова КМУ від 26.04.2017 No.351 Про затвердження 
основних засад здійснення державної власності щодо публічного акціонерного 
товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”). 

Як вже було зазначено  раніше, Розпорядженням КМУ від 18.08.2017 № 605-р  
ухвалено Енергетичну стратегію України на період до 2035 року “Безпека, 
енергоефективність, конкурентоспроможність”. Цей рамковий документ, що 
встановлює державну політику та річні показники сектору енергетики країни, не 
має в тексті згадки про НАК Нафтогаз України та її дочірні підприємства, не 
ставить перед НАК Нафтогаз України цілі, та не окреслює дії Компанії. Конкретні 
очікування власника НАК Нафтогаз викладені в документі, що має назву Основні 
засади здійснення державної власності щодо публічного акціонерного товариства 
“Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, але  в ньому відсутнє 
посилання на Енергетичну стратегію України. Політику власності щодо НАК 
Нафтогаз України викладено на двох сторінках, і в цьому  документі відсутні 
необхідні деталі стосовно повноваження Компанії формувати конкретні стратегічні 
цілі. Уряд розробляв його, коли ще не була ухвалена  Стратегія розвитку НАК 
Нафтогаз України, і, на додаток, політика власності дублює загальні положення 
Статуту компанії замість того, щоб встановити для неї низку показників діяльності, 
які можна виміряти. 

На момент написання цього звіту, КМУ направив листа Наглядовій раді НАК 
Нафтогаз України з переліком прогнозних "очікувань власника". Але ситуацію 
ускладнює відсутність регулярного і послідовного діалогу між власником і  
Наглядовою радою. 

Результативність конкретно орієнтованих на НАК Нафтогаз України  заходів 
формування цілей 

У липні 2017 року КМУ сформував головні завдання діяльності для Наглядової 
ради НАК Нафтогаз  України84. За інформацією Компанії, головні проблеми 
полягають  у тому, що відсутній формалізований процес залучення НАК Нафтогаз 
до питань щодо розвитку компанії .  У цьому конкретному випадку, прямі та  
непрямі цілі,  встановлені в документах, не були узгоджені разом із необхідним для 
їх досягнення планом заходів, а також не існує формалізованого процесу їх 
узгодження. У звіті вже йшлося про те, що аналіз діяльності та оцінювання компанії 
виконують в рамках базової шкали оцінки. За 2016 рік, Наглядова рада та Правління 
НАК Нафтогаз України отримали оцінку "умовно задовільно", без пояснень щодо 
критеріїв оцінювання, важливих для оцінки врахованих факторів, без визначення 
самого оцінювання та надання рекомендації. Такий процес оцінювання 
результативності стає простою формальністю, коли відсутні загальні цілі для 
корпорації. 

Розгляд та ухвалення корпоративної стратегії, довгострокових інвестиційних 
планів і фінансових планів НАК Нафтогаз України та її дочірніх підприємств   

До КМУ надходять на розгляд та ухвалення стратегія корпорації та її фінансові 
плани, разом із довгостроковими інвестиційними планами. Нагадаємо, що 
корпоративну стратегію НАК Нафтогаз України розроблено у 2017 році, Наглядова 
рада ухвалила її та подала на розгляд та затвердження КМУ у липні 2017 року. 
Проте на момент написання цього звіту, КМУ ще не затвердив корпоративну 
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стратегію і активно не долучався до обговорення чи до процесу її ухвалення й 
реалізації. За інформацією, отриманою від компанії, відсутність ухваленої стратегії 
ускладнює для керівництва НАК НафтогазУкраїни процеси встановлення 
пріоритетів, планування господарської діяльності та управління результативністю. 

Розгляд та ухвалення фінансових планів в КМУ має історію затримок. Результат 
дотримання графіка ухвалення фінансових планів НАК Нафтогаз України виглядає 
наступним чином:  24 грудня 2014 – фінансовий план на 2014 рік, 23 грудня 2015 – 
фінансовий план на 2015 рік, 11 листопада 2016 – фінансовий план на 2016 рік. 
Фінансовий план на 2017 рік був затверджений в середині 2017 року.85 Важливо, що 
фінансові плани НАК Нафтогаз України та дочірніх підприємств компанії не 
розглядають одночасно, що створює ситуацію, коли плани НАК Нафтогаз України 
могли отримати ухвалу, а  відповідні плани дочірніх підприємств – не отримали її. 
Наприклад, фінансові плани УГВ 2014, 2015 і 2017 років не були ухвалені, а 
фінансовий  план на  2016 р. ухвалили   30 листопада 2016 р. 

На додаток, процес розроблення й узгодження фінансового плану не 
формалізований і не передбачає узгодження до подання на ухвалення, що відкриває 
можливість повернення проектів планів на доопрацювання навіть у разі незначних 
змін. Такі ситуації з ухваленням фінансових планів створюють велику непевність 
та гальмують прийняття рішень, зокрема, щодо капітальних видатків НАК 
Нафтогаз України та її дочірніх підприємств, бо виконання видатків без ухваленого 
фінансового плану пов’язано з ризиками запровадження розслідування та 
потенційною кримінальною відповідальністю для керівництва. 

Підзвітність і державний аудит   
З точки зору інституційної підзвітності, НАК Нафтогаз України, як й інші 
держпідприємства, є суб’єктом досить обтяжливого і важкого процесу звітування 
перед  різними державними установами, що всі ДП називають своїм великим 
недоліком, у порівнянні з їх конкурентами з приватного сектору. Це результат 
нечітко встановленого порядку підзвітності у сфері управління та нагляду. Деякі 
державні установи, такі як підрозділи державного аудиту, можуть знаходитися  
безпосередньо в ДП - приклад того, як часто органи державного управління задіяні  
в щоденному урядуванні ДП. 30.08.2018 набрала чинності постанова КМУ від 
22.08.2018 № 639, якою скасовано подібні вимоги, але стан її реалізації невідомий. 
У наступній таблиці наведені дані порядку звітування НАК Нафтогаз України перед 
різними органами державної влади з додатковим поясненням окремих функцій 
деяких з цих органів.  
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Діаграма 2.5. Рух розкриття інформації між ДП і органами державного управління  

Держпідприємства зобов’язані звітувати  різним державним органам,  - від організації власника та 
МЕРТ до  чисельних органів державного контролю/аудиту. Кінцевим отримувачем інформації є 

Верховна Рада.  

 
Джерело: Адаптовано з IMF, 2016.  

Верховна Рада (Парламент) 
Верховна Рада бере участь у різних аспектах формування політики та нагляду в 
секторі ДП через свої різноманітні комітети. Основними парламентськими 
комітетами, що мають відношення до НАК Нафтогаз України, є Комітет з питань 
економічної політики та Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, 
ядерної  політики та ядерної безпеки. Верховна Рада отримує звіти вищих органів 
контролю/аудиту про контроль/аудит в цьому секторі. Вона може скликати 
організації, що виконують функції власника та представників окремих державних 
підприємств для парламентського розслідування. Цей процес має свої обмеження, 
оскільки правова база не наголошує роль законодавчого органу у підзвітності та 
детальній перевірці від імені держави-власника.  

Рахункова палата України 
Рахункова палата, яка є вищим органом аудиту в Україні, звітує безпосередньо 
Верховній Раді  та виконує державні аудиторські перевірки в секторі ДП (частота 
та інтервали між такими перевірками невідомі). У грудні 2017 року Рахункова 
палата виконала цільовий аналіз управління ДП, що його здійснюють МЕРТ та 
ФДМ  (див: Вставка 2.6). 
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 Вставка 2.6. Звіт Рахункової палати України про управління держпідприємствами 

Згідно із Звітом Рахункової палати України від грудня 2017 року, низка 
держпідприємств не звітують організації-власнику про результати своєї 
діяльності, що призводить до  неможливості оцінити  їх діяльність.  У випадках, 
коли результативність діяльності була оцінена, якість оцінки піддавалася критиці 
через відсутність належного економічного та фінансового аналізу. Більш того, ці 
оцінки не надавали інформацію для прийняття майбутніх рішень щодо ДП.  

Про галузеві міністерства, які звітували МЕРТ щодо своїх відповідних портфелів 
ДП, інформація є неповною, а також їй бракує якості. Згідно цього звіту, МЕРТ 
неспроможне  виконати поглиблений аналіз з урахуванням потреби в ширшому 
аналізі сектору. Відзначено, що у 2017 році тільки 23 організації-власника (з 85) 
були ефективними у виконанні функції нагляду щодо ДП в їх портфелях. І 
нарешті, на думку Рахункової палати, звітування МЕРТ Кабінету Міністрів 
України, переслідувало "формальну мету", без впливу на політику чи стратегічні 
або управлінські рішення у сфері корпоративного урядування ДП. Наприклад, 
рекомендації МЕРТ Кабінету Міністрів України не містили жодного посилання 
на покращення звітності та розкриття інформації, незважаючи на виявлені МЕРТ 
недоліки звітності ДП.  
Джерело: OECD, 2018a. 

Державна аудиторська служба України (Державна фінансова інспекція України) 

Державна аудиторська служба України (далі – Держаудитслужба)86 є підзвітним 
КМУ центральним органом виконавчої влади, що здійснює заходи державного 
фінансового контролю. Її повноваження певною мірою дублюють повноваження 
Рахункової палати, але вони також виходять далеко за межі будь-якої "типової" 
функції державного аудиту.  

Держаудитслужба фізично присутня в НАК Нафтогаз України та на її дочірніх 
компаніях і бере участь в поточному управлінні діяльністю компанії, що фактично 
дублює вищезгадані системи внутрішнього контролю. 

Держаудитслужба має повноваження перевіряти та  підписувати всі контракти і 
платежі, що перевищують 100 000 грн. за товари та 1 мільйон грн. за послуги. Серед 
її функцій - залучення до державних закупівель та проведення різноманітних 
перевірок. Вона перевіряє дотримання законів про бухгалтерський облік, 
достовірність фінансової звітності та ефективність функцій внутрішнього аудиту 
НАК Нафтогаз України, а також має широкі повноваження застосовувати санкції.  
Наприклад, Держаудитслужба може вимагати, щоб керівники НАК Нафтогаз 
України або його дочірніх компаній дотримувалися вимог аудиторських висновків; 
може подати до суду клопотання проти керівництва від імені держави; накладати 
адміністративні штрафи безпосередньо на держпідприємства та передавати свої 
висновки до правоохоронних органів; може заморозити підтримку ДП з державного 
бюджету, а також анулювати підписані договори. 

Нещодавно опублікований ОЕСР моніторинг заходів боротьби з корупцією (OECD, 
2018a) виявив, що функція Держаудитслужби мала небажані наслідки та створила 
можливості для корупційних схем. За інформацією опитаних в контексті 
моніторингу співробітників правоохоронних органів, повідомлялося, що аудиторів 
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Держаудитслужби підозрюють в "шантажі ДП", а також, що такі аудитори 
сприймалися як “жах номер один для управлінців ДП.” (OECD, 2018a) 

Варто зазначити, що Постановою КМУ №639, чинною від 30.08.2018, певні вимоги 
скасовано, хоча невідомо про стан її реалізації. 

Політика щодо дивідендів 
Згідно Закону України  Про управління об’єктами державної власності,  повністю 
підконтрольні державі  ДП та ДП, в яких  держава є мажоритарієм (понад 50% акцій 
ДП належить державі), зобов’язані виплачувати дивіденди до Державного 
бюджету, суму яких КМУ визначає щороку, і яка складає не менше 30% чистого 
прибутку за звітний період.87 Всупереч кращій практиці, ставка дивідендів не 
залежить від результатів діяльності окремого підприємства та його цілей, а являє 
собою встановлену КМУ одноразово сплачену  суму. Наприклад, розмір дивідендів, 
встановлений державою для ДП у 2014 та 2016 роках, становив 50%; у 2015 та 2017 
роках він становив 75%. У 2017 році сума, виплачена державі НАК Нафтогаз 
України  як дивіденди, становила 13,3 млрд грн. 

Держпідприємства, включно з НАК Нафтогаз України, вважають дивідендну 
політику довільною, і такою, що не враховує ані фактично визнаний прибуток, ані 
загальний фінансовий стан компанії.  Без підходу, що враховує специфіку ДП, 
чинна політика може призвести до недостатньої капіталізації ДП. Згідно 
розрахунків МВФ (IMF, 2017), дивіденди ДП у консолідованому Державному 
бюджеті неухильно зменшувалися в останні роки та досягли незначної суми  у 3,4 
млрд грн  у 2014 році,  в порівнянні з балансовою вартістю активів ДП на рівні 870 
млрд грн. Це саме дослідження виявило, що прибутковість  цих активів у формі 
прибутку компанії та пов’язані з ними не податкові надходження до Державного 
бюджету не відповідають різноманітним критеріям, включно з  темпом зростання 
економіки в минуле десятиліття та вартістю державних запозичень.  (IMF, 2017) 

Окремим, але пов’язаним з цим, є питання виплати дивідендів частково 
підконтрольними дочірніми підприємствами, в яких більш ніж 50% акцій належать 
підприємству у повній власності держави – основній (материнській) компанії. 
Згідно недавньої практики в Україні, ці платежі надходили безпосередньо від 
частково підконтрольних дочірніх держпідприємств до держави, а не через основну 
компанію, яка, в свою чергу, сплачувала дивіденди у Державний бюджет з чистого 
прибутку, розрахованого на базі консолідованої звітності.  НАК Нафтогаз України 
вважала це каральним заходом, бо по суті це була подвійна виплата дивідендів. 
Більш того, законність такої практики можна поставити під сумнів, особливо якщо 
врахувати, що Правління та Наглядова рада несуть відповідальність за виплату цих 
дивідендів. Ця практика фактично звільняє Правління та Наглядову раду основної 
компанії від цих обов’язків. Спроба виправити таку ситуацію була здійснена в 
недавньому законопроекті (законопроект №6428, див. Вставка 2.2) , але на час 
написання цього звіту закон ще не ухвалено, і, таким чином, проблема лишається 
невирішеною.88  

Висування кандидатур і призначення членів Наглядової ради 
У 2018 році Постановою КМУ встановлено вимогу щодо висування  кандидатур 
членів Наглядової ради (а також на посаду Голови виконавчого органу) через 
міжвідомчий процес призначення, спрямований на те, щоб процес перевірки 
кандидатів був ширшим і скоординованим на рівні КМУ. Кандидатів визначає 
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компанія з  пошуку професіоналів, яка пропонує кандидатури для короткого списку 
попередньо відібраних кандидатів. Цей Комітет з призначень складається з 8 
представників міністерств та представників міжнародних фінансових організацій 
(Вставка 2.7).  Нещодавно його спроможність була підсилена. Ця нова система є 
бажаним зрушенням в бік професіоналізації процесу висування кандидатів, з метою 
забезпечити  правильні набори навичок і рівень незалежності відібраних 
кандидатів.  Хоча ця система функціонує кілька місяців, на час написання цього 
звіту та при застосуванні системи виявилося, що зазначені процедури були 
дотримані та відповідні кандидатури були визначені. Тільки час покаже, чи можна 
захистити цей процес від можливого політичного впливу у майбутньому.  

Вставка 2.7. Міжвідомча комітет з відбору членів Наглядової Ради та керівників ДП 

Згідно Закону України Про управління об’єктами державної власності, КМУ 
затвердив процедуру конкурсного відбору членів Наглядової Ради та керівників 
ДП. Оголошення про конкурсний відбір оприлюднюють згідно рішення відповідної 
організації-власника, що містить кінцевий термін подачі заяв на участь у конкурсі 
та дату оголошення остаточного рішення. Таке рішення необхідно прийняти 
протягом 10 днів з дати відкриття вакансії  

Окрема процедура призначення членів Наглядової Ради та Голови виконавчого 
органу на стратегічно важливих підприємствах була вперше затверджена у 2015 
році. Відбір кандидатів на ці посади відбувався на двох стадіях. Попередній відбір  
кандидатів виконувало відповідне галузеве міністерство, а вирішальне інтерв’ю 
відбувалося у Міжвідомчому комітеті, що складається з 5 галузевих Міністрів та 5 
незалежних експертів.  

У березні 2018 року Міжвідомчий комітет змінив підпорядкування  від МЕРТ до 
КМУ (Постанова КМУ від 21.03.2018 №190 Деякі питання призначення керівників 
суб’єктів господарювання державного сектору економіки та членів їх Наглядових 
рад). Міжвідомчий комітет у складі 4 осіб (Міністр КМУ, Перший заступник 
Міністра економічного розвитку і торгівлі, Перший заступник Міністра фінансів, 
керівник чи заступник керівника організації-власника) та 4 незалежних експерта 
без права голосу.  

Кінцеве рішення про призначення Голови виконавчого органу ДП повинна 
ухвалити Наглядова рада ДП,  або, в разі відсутності належно уповноваженої 
Наглядової ради, - відповідна організація-власник. 
Джерело: Фонд державного майна  

На жаль, у випадку НАК Нафтогаз України, кандидати до зараз діючих незалежної 
Наглядової ради та незалежного Правління не були висунуті та призначені згідно 
цієї нової  запровадженої практики. Новопризначені члени Наглядової ради і 
Правління відібрані за прискореною процедурою з перевіркою, здійсненою групою 
представників держави та міжнародних фінансових інституцій-кредиторів НАК 
Нафтогаз України, із залученням важливих міжнародних донорів. Представники 
Уряду зазначали, що прискорена процедура на той час здавалася найкращим 
рішенням, оскільки дозволила уникнути управління компанією без незалежної 
Наглядової Ради. 
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Примітки 

 
49 На виконання Указу Президента України від 25 лютого 1998 р. № 151 “Про реформування 
нафтогазового комплексу України”. 
50 Слід зазначити що деякі з підконтрольних НАК Нафтогаз України компаній  знаходяться у 
процесі злиття з нею (прямого чи непрямого), оскільки їх існування у формі окремих суб’єктів 
господарювання не є економічно обґрунтованим  (підконтрольні НАК Нафтогаз компанії -  
"Нафтогазобслуговування", "Нафтогазбезпека",  "Будівельник"). ТОВ “ЛІКВО” проходить 
злиття з акціонерною компанією “Укргазвидобування”. Всі реструктуризації є реорганізаціями 
суто всередині групи. 
51 Компанія повідомляє, що позитивний вплив чинників, які піддаються контролю, на прибуток 
НАК Нафтогаз україни у 2016 р. перевищив вплив зростання цін і був набагато важливішим 
(вплив оцінювався у 129 млрд грн.) для загальної результативності компанії. 
 
52Як зазначено у Частині І, багато ДП після прохождення аудиту отримують умовно-
позитивний висновок незалежного аудитора стосовно своєї фінансової звітності. Це так і для 
НАК Нафтогаз України; проте, згідно розкритій інформації, велика частка запропонованих в 
аудиторському висновку  змін не мали значного впливу на фінансову звітність за  2017 рік і 
стосувалися можливості порівняти  дані поточного року та відповідні цифри. 
 
53 Загальні податки та збори також включають соціальні та інші збори, не зазначені в 
Таблиці  2.6. 
 
54Транзит сирої нафти звільнений від ПДВ. ПДВ є більшою мірою питанням руху коштів - 
через вхідний та вихідний  ПДВ; компанія, по суті, діє як збирач податків для держави. 
55 Примітно, що до підвищення цін у 2015 році ставка ренти за користування родовищами 
природного газу  для домогосподарств  (яким газ постачала НАК Нафтогаз України) 
залишалася на рівні  20% / 14% (відповідно, за видобування з газових пластів глибиною 
менше та більше за 5000 метрів), Далі у 2му кварталі 2015 р. вона зросла до 70% / 14% i 
залишалася на цьому рівні до 2го кварталу 2016 р., коли у НАК Нафтогаз України 
підвищилася ціна продажу в рамках ПСО. Починаючи з 2-го кварталу 2016 р.,  ставка ренти 
за користування родовищами для УГВ була зафіксована на рівні 50% /14% до кінця 2016 
року, в той час як приватні учасники ринку користувалися перевагою  більш дружньої ставки 
у 29% / 14% . У 2017 році ставки становили 29% для видобування  з пластів глибиною менш 
ніж  5000 метрів і 14 % для пластів глибиною більш ніж 5000 метрів. 
 
56 Ставки ренти за користування родовищами, описані в діаграмі за 2017 та 2016 роки, 
віддзеркалюють ставки, застосовні на момент розрахунку. Див. примітку 40. 
  
57 Ставки дивідендів були встановлені на рівні  50% для 2014 і 2016 рр.., і 75% для 2015 і 
2017 рр.. 
58 Рішення КМУ №282-p від 26 квітня 2017 р. 
 
59 Акціонер запровадив особливий спосіб виплати дивідендів за 2017 р: 30% були виплачені 
до 30 червня 2018 р. Залишкові 45% були розділені на транші для щомісячної виплати до 
кінця 2018 р. Незважаючи на факт, що КМУ як акціонер встановив ці умови, компанія 
отримала запит щодо виплати штрафних санкцій за затримку платежів. Вимога базувалася на 
положеннях закону, на виконання яких дивіденди ДП повинні бути виплачені до  1 липня. 
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60 До конфлікту з Росією НАК Нафтогаз сильно залежала від вливання  капіталу державою 
та від гарантованого державою фінансування російських фінансових інституцій державної 
форми власності. 
61 Постанова КМУ від 26.04.2017 No.351 Про затвердження основних засад здійснення 
державної власності щодо публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна 
компанія “Нафтогаз України”; Постанова КМУ від 19.07.2017 No. 526 Про затвердження 
очікуваних показників роботи наглядової ради публічного акціонерного товариства 
“Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”;  

Постанова КМУ від 09.11 2016 No. 1052 Про затвердження Порядку встановлення чітких 
цілей діяльності для державних унітарних підприємств та господарських товариств, у 
статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі ;  

Постанова КМУ від 09.11 2017 No. 1067 Про затвердження Порядку оприлюднення 
інформації про діяльність державних унітарних підприємств та господарських товариств, 
у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, а 
також господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать 
господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків.  
62За інформацією Секретаріату КМУ, протокольне рішення вважалося найкращим підходом 
через те, що альтернативою було ухвалення законодавчого акту, що відклало б ухвалення 
рішення на місяці.    
63Варто зазначити, що переважною організаційно-правовою формою ДП в Україні є 
"державне унітарне підприємство", яке належить або до категорії "казені" або до 
"комерційні". Держава повністю контролює казені підприємства, яким надано права 
управляти своєю операційною діяльністю. Подібним чином, комерційні суб’єкти 
господарювання повністю контрольовані державою, але їм надано права управліти бізнесом 
для отримання прибутку. (IMF, 2016) Раніше в дослідженні ОЕСР (OECD, 2012) в аналізі 
корпоративної структури ДП Антонов було визначено низку проблем унітарної форми 
власності. Така організаційно-правова форма дозволяє ДП функціонувати як продовження 
державного органу без необхідної правоздатності та зобов’язань, що виникають при 
корпоратизації, наприклад, стосовно корпоративного управління, прозорості, аудиту, ризику 
банкрутства, тощо. Недавні реформи спробували гармонізувати практику унітарних 
підприємствз практикою акціонерних товариств, через вимогу до комерційних за характером 
своїх операцій унітарних підприємств  піддівати звітність аудиту. Крім цього, поступово 
відібрана кількість важливих унітарних підприємств була включена у плани держави 
запровадити Наглядові ради з  незалежними членами. 
64 https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr1631.pdf. 
65 Згідно параграфу 3 пункту 3 Статті 11 Закону України Про управління об’єктами 
державної власності, голосування на загальних зборах акціонерів щодо укладення важливих 
договорів на суму, що дорівнює чи перевищує 25% вартості активів ДП, має відбуватися 
згідно інструкцій про голосування, які формує організація-власник. 
66 Варто зазначити, що через лінгвістичну нечіткість Постанови КМУ № 747-98-п від 
25.05.1998 Про утворення Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", де 
визначено “перелік відкритих акціонерних товариств, пакети акцій яких залишені у 
державній власності і передаються до статутного фонду Національній акціонерній 
компанії "Нафтогаз України", створено  неоднозначність стосовно акцій та активів, 
внесених до акціонерного капіталу НАК Нафтогаз, України як материнської компанії. Ці 
активи, передані до акціонерного капіталу компанії у 1998 році, пізніше були використані 
для заснування дочірніх підприємств НАК Нафтогаз України, які до 2012 року існували як 
дочірні підприємства і були реорганізовані в акціонерні товариства у 2012 році. НАК 
Нафтогаз України сама стала засновником цих дочірніх підприємств, сформувала їх 
акціонерний капітал та сплатила за їх акції. Однак, через неоднозначність формулювання в 

 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr1631.pdf
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цих дочірніх акціонерних товариств, держава не визнає повністю й без застережень юридичні 
права НАК Нафтогаз України на акції цих дочірніх акціонерних товариств. 
67 Наглядова рада визначає умови договору найму та суму винагороди праці Голови 
Правління і членів Правління ДП. Рекомендації Наглядовій раді щодо винагороди праці 
Голови і членів Правління НАК Нафтогаз України надані Комітетом з призначень та 
винагород самої Наглядової ради. 
68 Вaрто відмітити, що зміни в Статуті самі собою не усувають неефективні механізми 
державного контролю, оскільки це потребує подальших змін в законодавстві.   
69 Треба зазначити, що материнська компанія НАК Нафтогаз не має повного контролю над 
стратегічним напрямом і діяльністю своїх дочірніх підприємств. Через це материнська 
компанія в процесі свого розвитку реорганізовувала групу Нафтогаз з метою досягти 
функціонування дочірніх підприємств в більш “напів централізований” спосіб, в рамках груп 
“сегментів”, а не як автономні повністю корпоратизовані суб’єкти господарювання. Більш 
довгостроковою стратегією може стати інтегрування повністю корпоратизованих дочірніх 
підприємств знову до групи Нафтогаз.   
70 Стаття 51 (1) Закону України Про акціонерні товариства 
71  Постанова КМУ від 10.03.2017 №142-2017-п, чинна в поточній редакції від 24.03.2018 
Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими 
товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать 
державі  вимагає , щоб Наглядові ради з  незалежними членами біли у складі всіх ДП, які 
частково чи повністю належать державі та є важливими для економіки. Це визначено 
наступним чином: (1) підприємства з  вартістю активів понад 2 млрд грн, чистий прибуток 
яких перевищує 1,5 млрд грн, або статутний капітал новостворених ДП, що перевищує 2 
млрд грн; (2) якщо є більше десяти акціонерів, які тримають прості акції держпідприємства. 
Якщо ДП не відповідає наведеним вище критеріям протягом двох років поспіль, таке ДП 
може прийняти рішення припинити функціонування своєї  Наглядової ради.  Такі вимоги 
були також поширені на унітарні підприємства певної ваги для економіки. 
72 Обставини їх відставки будуть обговорені окремо. 
73 Постанова КМУ від 10.03.2017 №142-2017-п, чинна в поточній редакції від 24.03.2018 
Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими 
товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать 
державі. 
74 Варто зазначити, що  положення щодо гендерної рівності, що містилося у першому варіанті 
тексту Положення про Наглядову раду Компанії, було вилучено у березні  2017 року. 
75 Постанова КМУ від 29.03.2017 №232 Питання формування Наглядової ради публічного 
акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” . 
76З огляду на положення Закону України Про управління об’єктами державної власності, де 
передбачено можливість  страхування для членів Наглядової ради і керівників вищої ланки 
ДП, це страхове покриття залишається стосовно нинішніх членів Наглядової ради. 
77 Варто зазначити, що в публікації OECD, 2018 підкреслено, що через нечітку 
інтерпретацію, кого саме стосуються норми Закону України Про запобігання корупції,  
відсутня усталена практика. Відомо, що деякі ДП вимагали від майже всіх своїх працівників 
задекларувати своє майно, а інші замовили юридичну експертизу на предмет того, що вони 
є суб’єктами приватного права, і до них  не застосовна ця вимога, в результаті чого управлінці 
або працівники цих ДП  не подали декларації.   
78https://www.coe.int/en/web/corruption/completed-projects/enpi/newsroom-enpi/-
/asset_publisher/F0LygN4lv4rX/content/g7-urges-ukraine-to-cancel-e-declarations-for-anti-graft-
activists?inheritRedirect=false 
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79 Це стосується обтяжливої податкової звітності та кращого оприлюднення деталізованої 
фінансової інформації, що порушує міжнародно визнані права щодо недоторканості 
приватної інформації та  не дискримінації, і це було піддано критиці  через нестачу 
правомочності й пропорційності. 
80 Передбачено, що система внутрішнього контролю має виконувати функції управління 
внутрішніми ризиками і контролю  щодо справ, підзвітних та підпорядкованих виконавчому 
органу (за винятком певних найважливіших повноважень, таких як аудит, що має бути у 
сфері повноважень Наглядової ради). 
81Держава встановила такі граничні характеристики для "найбільших компаній": їх вартість, 
згідно фінансової звітності за останній звітний період, перевищує  UAH 2 млрд, або їх чистий 
прибуток перевищує  UAH 1,5 млрд за останній звітний період, а також  Укрзацізниця в 
період від звітного 2013 року (Group 1); а також компанії з вартістю активів, згідно 
фінансової звітності за останній звітний період, що перевищує  UAH 250 млн (Група  2). 
82Як зазначено у зведеному звіті МЕРТ 2017 року (MEDT, 2017), рівень реалізації цієї норми 
все ще дуже низький, та її  виконують  трохи більше   35%  суб’єктів господарювання (або 
53 ДП), яких стосується ця норма. 
83 Треба відмітити, що Президент вже не реалізує повноваження прнямого призначення, бо 
зараз призначення виконує конкурсна комісія, але Енергетичне співтовариство 
рекомендувало запровадити ширші запобіжники для членів конкурсної комісії  (EC, 2018) 
84Постанова КМУ від 19.07.2017 No. 526 Про затвердження очікуваних показників роботи 
Наглядової ради публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія 
“Нафтогаз України”. 
85Окремо фінансовий план НАК Нафтогаз був ухвалений Розпорядженням КМУ від 
19.07.2017 р. № 488-р Про затвердження фінансового плану публічного акціонерного 
товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” на 2017 рік : 
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250154322 
86Раніше ця структура називалася КРУ. 
87 Згідно законодавства України, сума дивідендів обмежена розміром чистото прибутку за 
звітний період або обсягом інших призначених до розподілення коштів, що не перевищує 
нерозподілений прибуток, розрахований у фінансовій звітності, сформованій відповідно до 
Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). 
88 За інформацією НАК Нафтогаз, очікується, що законопроект № 6428, усуне всі нечіткі 
формулювання і прямо передбачить, що всі дочірні підприємства НАК Нафтогаз та інші ДП 
сплачуватимуть дивіденди своєму акціонеру (материнській компанії), а, в свою чергу, 
акціонер сплачуватиме дивіденди до Державного бюджету  з чистого прибутку, 
розрахованого на базі даних консолідованої звітності. 

  

. 
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Частина III. Висновки та рекомендації  

На базі аналізу в Частинах І и ІІ цього звіту, в цій третій та останній його частині 
визначено певні важливі проблеми у сфері реформи корпоративного управління 
підприємствами державної форми власності в секторі вуглеводнів, зокрема, на 
прикладі НАК Нафтогаз України.  Запропоновано рекомендації, що стосуються 
держави з її різноманітними та часом суперечливими функціями акціонера, 
розробника політики  і регулятора. Також рекомендації націлені на систему 
корпоративного державного управління НАК Нафтогаз. Ці рекомендації розроблені 
на засадах циклічного процесу, результатів понад  30 інтерв’ю з різними 
зацікавленими сторонами в період реалізації проекту, а також обговорень першого 
варіанту аналізу в органах державного управління та з керівництвом компанії, з  
урахуванням отриманих по цьому коментарів.  

Головний нормативний документ-посилання для цих рекомендацій – інструмент 
ОЕСР Керівні принципи корпоративного управління підприємствами державної 
форми власності. Проте, даний аналіз не оцінює системно реалізацію Керівних 
принципів Україною. Цей підхід використано навмисно, з огляду на секторний 
характер аналізу; на прикладі однієї компанії; та у відповідь на прохання 
зацікавлених сторін в Україні торкнутися аспектів, найбільш дотичних 
реформування. Зауважимо, що цей аналіз не є замінником комплексного системного 
оцінювання реалізації Керівних принципів Україною, яке ОЕСР вважає наступним 
логічним кроком.  В цьому контексті дані рекомендації не перешкоджають виконати 
будь-який аналіз в майбутньому під егідою Робочої групи ОЕСР з  питань державної 
власності та практики приватизації, якщо Уряд України висловить бажання 
формалізувати приєднання до правового інструменту  ОЕСР Керівні принципи 
корпоративного управління підприємствами державної форми власності. 

Паралельно з даним аналізом необхідно сформувати низку цільових рекомендацій 
для розв’язання проблеми експансії держави у секторі держпідприємств. На цьому 
напрямку ОЕСР виконує активний моніторинг реалізації Україною Стамбульського 
плану дій з боротьби проти корупції. Моніторинг виконання цього Плану  з фокусом 
на підприємствах державної форми власності був завершений у 2018 році (див. 
підсумок рекомендацій за результатами цього процесу у Додатку С до цього 
документу). 

Решта частини документу організована наступним чином: підсумок головних 
висновків даного аналізу; перша збірка рекомендацій, що головним чином 
стосується функції держави як власника й акціонера НАК Нафтогаз; а також друга 
збірка рекомендацій з фокусом на державному управління групою Нафтогаз. У 
поданій далі Таблиці зроблено підсумок ключових рекомендацій та запропоновано 
як «Дорожня карта реформування управління держпідприємствами в секторі 
вуглеводнів».  

 Висновки 

Зважаючи на важливість компанії НАК Нафтогаз України для української економіки, 
вдосконалення державного урядування в цій організації та її результативність 
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можуть мати далекосяжні наслідки для всіх сегментів суспільства, впливати на 
щоденне життя громадян, а також на інші складові сектору бізнесу. А відтак, 
належне урядування у цій компанії є особливо необхідним фактором її позитивного 
внеску в ефективність і конкурентоспроможність економіки та в енергетичну 
безпеку.  

Держава покладалася на НАК Нафтогаз України у досягненні чисельних, і, подекуди, 
суперечливих цілей, і таке ставлення, через розмір та вплив компанії, могло суттєво 
впливати на стан державних фінансів.   НАК Нафтогаз України у якості важливого 
постачальника публічних послуг забезпечує постачання газу для опалення домівок і 
підприємств,  але компанія зіткнулась із значними проблемами відшкодування 
збитків через несплачені борги сумнівних посередників та невідповідність 
компенсаційних механізмів, пов’язаних із наданням таких послуг. Як головний 
видобувник газу в країні, НАК Нафтогаз України є важливим учасником досягнення 
амбітних цілей Уряду збільшити виробництво газу в країні. В той же час, непевне 
майбутнє шляхів транзиту газу по території України (через конфлікт з Росією) та 
загроза через проекти у сфері транзиту газу за підтримки Росії, що мають на меті 
зменшити залежність від транзиту територією України,  є ризиками, що повинні бути 
знівельовані з огляду на максимізацію цінності вуглеводневих активів України, а 
також задля енергетичної безпеки України та ЄС.  

У 2014 році, розуміючи, наскільки високими є ставки, Уряд започаткував амбітну 
програму реформування сектору газу в Україні. Цьому процесу передувало набрання 
чинності Законом України Про ринок природного газу, мета якого – стимулювати 
реалізацію положень Третього енергетичного пакету та інших  acquis ЄС, 
запровадити прозорий режим покладання спеціальних обов’язків (ПСО) для 
категорій захищених споживачів з поступовими планами узгодити ціну на газ з 
ринковими цінами. Держава також конкретизувала оператора транзиту газу в рамках 
вимог до  його відокремлення та сертифікації, (щоб виконати обіцяне ЄС), і водночас 
створити можливості для залучення інвестицій і розширення участі приватного 
сектору в енергетиці. 

Трансформація НАК Нафтогаз України стала важливим компонентом ширшого 
процесу реформування.  За підтримки ЄБРР, був реалізований один з інструментів 
на підтримку нових зобов’язань НАК Нафтогаз України – План дій щодо 
корпоративного управління ПАТ НАК "Нафтогаз України". В рамках цього Плану 
дій компанія пройшла інтенсивний період трансформації. Декілька досягнень НАК 
Нафтогаз України протягом цього періоду реформування: централізація функції 
власника та започаткування діяльності першої за весь час існування компанії 
незалежної Наглядової ради компанії у 2016 р. Трансформація відбулася не без 
проблем: кілька членів Наглядової ради пішли у відставку, що продемонструвало 
крихкість реформи. Проте, такі зміни стали немалими досягненнями у трансформації 
механізмів державного урядування компанії. З того часу компанія стала 
прибутковою після того, як в попередні роки її діяльність була збитковою, а також 
стала лідером трансформації всієї групи на засадах інтегрованої стратегії, що 
враховує ринкові реформи в енергетиці та націляє на майбутню можливість  
публічного розміщення цінних паперів компанії. 

Трансформація НАК Нафтогаз України є потенційним прикладом належної практики 
та може стати важливою рушійною силою реформування усього сектору 
підприємств державної форми власності в Україні. У сфері реалізації своєї функції -
власника держава також зробила певні гідні кроки, включно з ухваленням у жовтні 
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2018 року засад політики власності для всього сектору держпідприємств, 
прийняттям довгоочікуваного Закону про приватизацію, розбудовуючи та 
підвищуючи професіоналізм  практик висування кандидатур членів Наглядових рад 
ДП, і  поступове створення незалежних Наглядових рад на важливих для економіки 
країни держпідприємствах. З 2014 року держава публікує зведений звіт про 
виконання функції власника й діяльність 100 найбільших держпідприємств.  

Незважаючи на важливі реформи, реалізовані до цього часу, деякі спостерігачі 
зауважують, що темп реформування уповільнився, і прагнення реформувати 
слабшає. На жаль, поступ реформи корпоративного врядування НАК Нафтогаз 
України часами нівелюється негативним розвитком подій. Одним з недавніх 
прикладів є поновлення обмежень на видатки Нафтогазу до ухвалення фінансового 
плану компанії,89 який зазвичай ухвалюють в останні дні звітного року. На шляху 
вперед потрібно, щоб реформи стали незворотними та мали наслідком конкретні 
помітні зміни. 

Щоб рухатися вперед, Уряд України має завершити реформи, започатковані у 2014 
році. Як зазначено в інструменті ОЕСР Керівні принципи корпоративного врядування 
на підприємствах державної форми власності, це потребуватиме особливих зусиль, 
націлених на зміцнення спроможності держави-власника професійно та ефективно 
реалізовувати права власності поряд із подальшим вдосконаленням практики 
корпоративного державного врядування на рівні компанії. Ці реформи можуть 
справити довгостроковий вплив на потенціал захисту цієї групи компаній від 
політичних втручань у майбутньому та надмірного потенційного втручання.  

На додаток, неможливо повною мірою реалізувати переваги вдосконалення 
практики корпоративного врядування без розв’язання проблем корупційних ризиків 
та порушення доброчесності на певних напрямах діяльності в секторі вуглеводнів, 
(включно із відомими явищами в розподіленні та постачанні газу, а також при видачі 
спеціальних дозволів), і в ширшому середовищі реформ. Паралельно держава має 
працювати в напрямку  зміцнення незалежності органів регулювання та 
правозастосування у сфері конкуренції, з одночасним підсиленням заходів 
попередження корупції та виконання своєї роботи органами розслідування й  
охорони правопорядку.  
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Реформа ДП у секторі вуглеводнів: дорожня карта реформування Відповідальний за 
впровадження  

Рекомендації 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЕРЖАВІ ЯК  ВЛАСНИКУ ТА АКЦІОНЕРУ     

1.1 Оновити правові та нормативні засади і вирішити проблему їх невідповідності. Зокрема: 

• прояснити випадки невідповідності між Законами України “Про акціонерні товариства” та  “Про управління об’єктами 
державної власності”; 

• ухвалити законопроект №6428 для підсилення Наглядових рад; 

• сформувати чітку позицію щодо реалізації функції власності чи управління активами дочірніх підприємств материнських 
компаній державної форми власності;  

• проаналізувати Закони України “Про акціонерні товариства” та  “Про управління об’єктами державної власності” та 
чітко визначити фідуціарні обов’язки членів Наглядових рад, належне розмежування повноважень між наглядовим  та 
виконавчими органами, право власності на активи; а також питання, дотичні органів державного врядування в 
дворівневій системі, встановленій у Законі України “Про акціонерні товариства”; 

• розробити кодекс сучасного корпоративного урядування, рівною мірою застосованого до приватних компаній та до 
ДП, прояснити функції та обов’язки органів корпоративного урядування та бізнес процесів, включно й для груп 
компаній; 

• вдосконалювати систему Єдиного реєстру об’єктів державної власності в частині майнових прав та свідоцтва на 
право володіння земельною ділянкою у власності ДП. 

X X  X 

1.2 Створити професійний централізований орган з питань державної форми власності, що може бути лідером 
реформування держпідприємств. Конкретно: 

• ще більше відокремити функцію реалізації політики від реалізації прав акціонера; 

• відокремити регуляторну функцію від всіх інших функцій; 

• зібрати експертів з  таких важливих питань, як фінансова звітність  та висування кандидатур членів Наглядових рад. 

X    

1.3 Зміцнювати незалежність, професіоналізм і спроможність організації, що виконує функцію власника і відповідальна за 
НАК Нафтогаз. 

X X   
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1.4 Усунути конфлікти інтересів при виконанні функцій власності організаціями-власниками ДП, що працюють у секторі 
вуглеводнів.  

X X   

1.5 Чітко окреслити сферу відповідальності організації-власника для активного і поінформованого виконання функції 
власника і створити їй можливості звертатися до компанії “єдиним голосом”. 

X X   

1.6 Вдосконалювати двосторонню підзвітність та надати інституційний характер діалогу між акціонером і НАК Нафтогаз 
Україна. Це може отримати формат “рамкового договору” та охопити всі чи деякі з  наступних аспектів: 

• чітко визначити частоту й формат діалогу, вести діалог, переважно з Головою Наглядової ради та заохочувати до 
регулярного діалогу поза формалізованими зборами акціонерів; 

• організація-власник веде діалог по важливих стратегічних питаннях Групи Нафтогаз з НАК Нафтогаз, Україна як з 
основним господарським товариством (материнською компанією); 

• зобов’язати сторони в заданий часовий період подавати важливу документацію ДП; а також  

• зобов’язати сторони надати організації-власнику достатньо часу для ухвалення важливих документів ДП, які потребують 
ухвалення акціонером (наприклад, Статут компанії, непередбачені/виняткові трансакції); водночас надавати можливість 
Наглядовій раді ухвалювати інші важливі документи (наприклад, стратегію корпорації, щорічні фінансові плани, тощо). 

 X X  

1.7 Як перший крок, завершити обговорення та ухвалити корпоративну стратегію НАК Нафтогаз Україна із забезпеченням 
балансу між цілями держави і результатами діяльності корпорації та завданнями щодо фінансового стану НАК Нафтогаз. За 
цим, працювати з  компанією і сформувати цілі діяльності, а також надати можливості Наглядовій раді, яка виконує 
поставлені акціонером завдання, ухвалити стратегію корпорації.  

 X X  

1.8 Держава має обґрунтувати засади власності НАК Нафтогаз України і визначити цілі державної політики, що їх повинна 
реалізувати Група Нафтогаз. Відповідні органи державного врядування повинні сформувати чіткі повноваження на підтримку 
цих вимог і оприлюднити їх. Це стосується наступного: 

• скасувати перехідні заходи щодо регульованих цін на газ для всіх сегментів ринку природного газу; 

• коли доведено, що субсидії є необхідними для уразливих груп населення, забезпечити відповідне націляння 
субсидій та визначити, в який спосіб надавати субсидії, бажано, адресно, а не опосередковано, задля додаткової 
прозорості та доброчесності; 

• забезпечити повну нейтральність компенсації виконання ПСО в рамках окремого їх обліку (тобто, щоб це не було 
протиправною державною допомогою підприємству);  

• вирішувати пов’язані з корупцією проблеми вздовж руху вуглеводних речовин (а саме, постачання і розподілення ); а також 
• запровадити Мережеві кодекси на базі правил ЄС, що відіграватиме важливу роль у розвитку українського газового ринку. 

X X  X 

1.9 Визначити і реалізувати прозорий та нейтральній відносно конкуренції механізм компенсації виконання ПСО.  

 

X X   
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАК НАФТОГАЗ      

2.1 Надати необхідні повноваження Наглядовій раді виконувати основні функції: наймати на посаду й звільняти 
Керівникавиконавчого органу; ухвалювати стратегію, фінансові та  інвестиційні плани, скеровувати діяльність управлінців ДП 
та виконувати моніторинг їх діяльності 

 X X  

2.2 Надати відповідний рівень операційної автономії Правлінню ДП та його Голові виконавчого органу ДП  X X  

2.3 Скасувати вимогу до органів державного управління ухвалювати комерційні операції, за винятком випадків 
незвичних/непередбачених трансакцій, за наявності в ДП відповідної системи внутрішнього контролю    

 X X  

2.4 Виконати відокремлення діяльності з транспортування газу, як передбачено в Законі України  Про ринок природного газу, 
з урахуванням міжнародних зобов’язань   

X X X  

2.5 Консолідувати Групу Нафтогаз з метою досягнення її конкурентоспроможності та зростання вартості компаній  X X X  

2.6 Вдосконалювати якість розкриття фінансової та не фінансової інформації    X  

2.7 Нормалізувати фінансування НАК Нафтогаз України і забезпечити доступ компанії до фінансування з  ринкових джерел  X  X  
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1. Рекомендації державі як власнику та акціонеру НАК Нафтогаз України 

1.1 Оновити правові та нормативні засади і вирішити проблему будь-якої 
невідповідності  

Існує певна низка невизначених питань щодо  правових засад та регулювання 
підприємств державної форми власності. Окрім ширшого спектру викликів, 
висвітлених у розділі  1.1, де йдеться про правову й судову системи, існує недостатня  
узгодженість між законодавчими актами, що регулюють діяльність ДП. Це 
стосується НАК Нафтогаз України,  всіх ДП, а особливо тих, що зареєстровані як 
акціонерні товариства. Дотичні правові засади є складними, багатошаровими, 
неоднозначними та суперечливими.   Нагадаємо, що головні правові засади щодо  
НАК Нафтогаз України, - це Закон України Про управління об’єктами державної 
власності та Закон України Про акціонерні товариства. Проте, через виклад 
нечіткою мовою, ці два закони часом  суперечать один одному. Окрім цих двох 
законів, існує складна мережа підзаконних актів, які стосуються  ДП процедур і 
правил, що сприяє відсутності чітких правил у застосуванні до НАК Нафтогазу 
України, а також створює можливості для потенційного незапланованого  втручання 
й корупції у майбутньому. Більш того, для компанії це створює проблеми у сфері 
виконання законодавчих вимог. 

Керівний принцип II.A стверджує: “Органи державної влади мають спростити і 
стандартизувати організаційно-правові форми діяльності ДП. Практика 
діяльності ДП має відповідати поширено сприйнятим корпоративним нормам.” 

Керівні принципи віддають перевагу застосовному до ДП законодавству, що 
базується на корпоративному праві, та забезпечує рівну застосовність  до приватних 
компаній. У випадку України, там де законодавчі положення, що регулюють 
управління ДП, висувають конкретні вимоги, які  сягають “вище й далі” вимог до 
приватних компаній, має бути чітко визначено, що в цих випадках застосовується 
Закон Про управління об'єктами державної власності. Окрім цього, будь-які подібні 
додаткові вимоги потребують чіткого обґрунтування. Водночас, треба ретельно 
продумати, щоб ці стандарти не надавали ДП неналежних переваг чи ставили їх у 
невигідні умови.  

З метою чітко розкрити суть різних застосовних законів і правил, рекомендовано 
звернути увагу на наступні пріоритетні сфери: 

 чітко визначити невідповідності в законодавстві, що регулює ДП і діяльність 
компаній, та реалізувати Стратегію реформи управління державною 
власністю, розроблену у співробітництві з МВФ і Світовим банком у 2015 
році;  

 збільшити підтримку Урядом швидкого прогресу в ухваленні Верховною 
Радою законопроекту №6428 (Проект Закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління 
юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава, 
поданий до ВРУ 10.05.2017), щоб забезпечити повноваження Наглядових рад 
та повне виконання ними всіх обов’язків, як це рекомендовано ОЕСР в 
інструменті Керівні принципи корпоративного врядування на підприємствах 
державної форми власності; 
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 забезпечити  ясність щодо права власності або управління активами дочірніх 
підприємств ДП, які знаходяться на балансі материнських компаній-ДП;  

 переглянути Закон України Про управління об’єктами державної власності 
та Закон України Про акціонерні товариства з метою визначити фідуціарні 
обов’язки членів Наглядових рад, належне  розподілення повноважень між 
органами з функцією нагляду та органами з виконавчою функцією, право 
власності на активи; а також врегулювати питання щодо функцій дворівневої 
системи органів урядування компанією, застановленої Законом України Про 
акціонерні товариства; 

 розробити  кодекс корпоративного урядування, рівною мірою застосовний до 
українських компаній приватного і державного секторів, з  визначенням  
функцій та обов’язків керівних органів згідно Керівного принципу 
IV.B:“Вимоги національних правил корпоративного урядування повинні 
виконуватися всіма підприємствами державної форми власності, чиї акції 
котируються на біржі, а, коли це зумовлено необхідністю, і ДП, чиї акції не 
котируються на біржі”.    Такий кодекс правил має врахувати специфіку 
правового середовища України, зокрема, існування дворівневої структури 
управління, та подати чіткі підходи до запровадження ефективної системи 
корпоративного урядування, розмежування повноважень, відповідальності та 
функцій між  органами управління.  

 чітко визначити майнові права і вирішити ситуацію щодо свідоцтва на право 
володіння земельною ділянкою у власності держпідприємства з метою 
уникнути будь-яких спорів щодо прав власності окремих ДП. 

1.2 Створити професійний орган з функцією координації підприємств державної 
форми власності, який може бути лідером реформування держпідприємств  

Недавній звіт ОЕСР (2018)90 в якому представлено оцінку реформи державного 
управління,  визначив “важливі моменти занепокоєння щодо скерування та 
координації  деяких ініціатив реформування. Явно проблемними є дублювання 
компетенції державних органів в процесі координації планування політики та при 
виконанні моніторингу результатів діяльності Уряду у сфері реформи державної 
служби. На певних напрямах, відповідальність розосереджено, не чітко або 
неправильно надано.” Така оцінка є особливо помітною у сфері державної власності. 

Як зазначено у розділі 1.2 цього звіту, портфель держпідприємств має занадто  
великий розмір, і донині функція управління державними підприємствами була 
повністю децентралізована. Часто державні органи виконують чисельні і подекуди 
суперечливі функції власника, розробника політики і регулятора/установи, що видає 
спеціальні дозволи. Це створює постановку суперечливих  цілей та перешкоджає 
ефективному й професійному управлінню держпідприємствами. Крім цього, 
непослідовність реалізації функції держави-власника означає неузгодженість 
політики для усього сектору. 

Керівний принцип II.D зазначає: “Реалізація прав власника має бути чітко визначена 
в системі державного управління. Користування правами власника має бути 
сконцентровано в єдиному власнику, що формує юридичну особу, або, якщо це 
неможливо, функції власника має виконувати координаційний орган. Орган, що 
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виконує функції держави-власника, має бути спроможним і володіти 
компетенціями для ефективного виконання своїх обов’язків.” 

До цього моменту мали місце певні ad hoc (ситуативні) ініціативи централізувати та 
координувати функцію держави-власника. Наприклад, за участю Команди  
підтримки реформ Мінекономрозвитку, MEРT щорічно публікує зведений звіт про 
топ-100 держпідприємств; розробило базову політику власності з назвою “Основні 
засади впровадження політики власності щодо суб’єктів господарювання 
державного сектору економіки”; а також виконує моніторинг результативності 
портфеля держпідприємств. Централізація функцій Комітету з призначень членів 
Наглядових рад та складений  КМУ перелік запланованих для приватизації компаній 
– ще один приклад.  Останні два приклади, де задіяні експертні знання  Офісу реформ 
КМУ, Команди підтримки реформ МЕРТ та Стратегічної групи радників з підтримки 
реформ (SAGSUR), демонструють, як скоординований та централізований підхід до 
реалізації функції державної власності може утримувати послідовну орієнтацію та 
реалізацію політики, а також забезпечити ступінь незалежності цього процесу від 
окремих галузевих міністерств. 

Зважаючи на складність впровадження повністю централізованої функції власника в 
юрисдикції, що має дуже великий, важкий для управління портфель 
держпідприємств, мінімальною вимогою має стати створення сильного, 
незалежного, укомплектованого професіоналами відомства для реалізації функції  
власника на центральному рівні системи державного управління.91 Це віжомство 
повинне (1) повною мірою реалізовувати права власності щодо малої категорії 
важливих для економіки ДП, включно з НАК Нафтогаз України; водночас (2) 
координувати решту портфеля ДП. Для реалізації права власності ця установа 
потребуватиме створення можливостей діяти, спроможності й компетентності; а 
також має координувати задіяні у сфері державної власності різні складові системи 
державного управління.   

Організація, що виконує функцію власника, у своїй діяльності повинна: 

 реалізовувати базові права акціонера, включно з участю у зборах акціонерів 
та голосуванням; отримувати відповідну інформацію; відбирати та звільняти 
членів Наглядової ради; ухвалювати незвичні/непередбачені трансакції; а 
також голосувати за розподіл дивідендів та за ліквідацію підприємства;  

 сконцентрувати відповідні компетентності шляхом організації “пулу” 
експертів у таких важливих питаннях, як фінансова звітність або висунення 
кандидатур членів Наглядової ради. 

При виконанні координуючої функції орган-власник повинен:  

 діяти у якості радника для інших міністерств-тримачів акцій; 

 мати чітке загальне розуміння портфеля ДП в цілому та забезпечити 
наявність у держпідприємств чіткого кола повноважень і отримання ними 
логічно послідовних настанов стратегічного скерування або вимог до 
звітності; 

 виконувати моніторинг результатів діяльності ДП; 

 формувати квартальні та річні звіти стосовно усього портфеля ДП; 

 координувати процеси висування кандидатур членів Наглядових рад; а також  
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 впроваджувати загальну політику власності щодо ДП (встановлювати як 
засади власності, так і засади розпорядження (продажу) активів дочірніх 
підприємств) в координації з галузевими міністерствами, а також періодично 
проводити перегляди політики власності.92  

Для належного захисту від майбутнього політичного втручання та надмірного 
втручання та впливу, потрібно уважно поставитися до управління органом, що 
виконує фінкції власника, та до його місця в системі державного управління. 
Необхідно підпорядкувати цей орган Секретаріату Кабінету Міністрів України; 
однак, відповідальність має бути віднесена до сфери відповідальності КМУ, який 
одночасно не має нести відповідальність за інші функції, такі як планування 
політики, регулювання тарифів, формування цілей державної політики, тощо.  

Врешті, будь-яке централізоване відомство або відомство, діяльність якого 
координується іншим органом,  має бути підзвітним відповідним представницьким 
органам. Підзвітність не повинна обмежувати автономію цієї установи у виконанні 
її обов’язків. Необхідно, щоб діяла вимога мінімального щорічного звітування 
органу-власника Верховній Раді у форматі річного зведеного звіту про 
результативність усього портфеля (або подібна вимога щодо звітності). Такий підхід 
може стимулювати культуру прозорості й підзвітності в сфері управління 
державними коштами згідно загально прийнятних принципів, на кшталт 
відповідності витрат результату.  Більше інформації подано у Керівному принципі 
II.E та відповідних Анотаціях. З цією метою, потрібно, щоб орган, який 
виконуватиме функцію власника, користувався бюджетною автономією певного 
рівня та фінансувався на рівні, подібному до фінансування  Офісу реформ КМУ, що 
дозволяє залучати до роботи, винагороджувати працю та утримувати в організації 
необхідні експертні знання.  

1.3 Зміцнювати незалежність, професіоналізм і спроможність організації, що виконує 
функцію власника і відповідає за НАК Нафтогаз України  

Управління корпоративними правами держави в компанії НАК Нафтогаз України, - 
документально закріплена функція Кабінету Міністрів України. На папері це 
виглядає як відображення більш централізованої та скоординованої функції 
власника, зокрема, з огляду на роль, закріплену за КМУ в Законі України від 2006 
року Про управління об’єктами державної власності (також див.: параграфи з 33 по 
35, де описано його загальну роль), а також його роль у здійсненні нагляду в системі 
державного управління ДП. Проте, якщо дивитися на деталі, аналіз виявив, що 
функція КМУ, як власника, конфліктує з іншими функціями, які КМУ виконує.  

З інтерв’ю при виконанні оцінювання можна побачити, що установа, яка управляє 
корпоративними правами держави в компанії НАК Нафтогаз України, знаходиться у 
сфері відповідальності тієї структурної одиниці КМУ, що відповідає і за сферу 
енергетики.93 Це врешті має призвести до конфлікту цілей, бо ця ж структура в КМУ 
також відповідає за ухвалення загальної політики держави в секторі енергетики; за 
формування цілей державної політики щодо постачання газу вразливим 
домогосподарствам; а також за встановлення ціни на регульованому ринку.  

З огляду на важливість енергетичної безпеки для економіки України та стану справ 
в секторі енергетики,  не підлягає сумніву, що політичне скерування повинно йти з 
самого верху системи державного управління при координації з відповідними 
галузевими міністерствами, а саме з Міністерством енергетики та вугільної 
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промисловості, яке відповідає за формування Енергетичної стратегії України. 
Однак, ці функції повинні бути чітко розмежовані з функціями власності та 
регулювання, як рекомендовано у Керівному принципі III.A: Повинне існувати чітке 
розмежування між функцією державної власності та іншими функціями держави, 
які можуть впливати на умови діяльності держпідприємств; зокрема, це 
стосується  регулювання ринку.”  

Для більшої чіткості розмежування цих функцій, потрібно знайти належні 
запобіжники і перенести користування правами власника на формалізованих засадах  
до окремої структури, чітко відмежованої від функцій КМУ у сфері політики. 
Окремим чином,  будь-які обов’язки у сфері регулювання, що їх зараз виконує КМУ, 
мають бути передані незалежному  органу регулювання.94  

1.4 Усунути конфлікти інтересів при виконанні функцій власності організаціями-
власниками ДП, що працюють у секторі вуглеводневих речовин  

Згаданий вище конфлікт цілей має місце не тільки у способі розміщення функції 
власника НАК Нафтогазу України в структурі державного управління, але також і в 
розміщенні функції власника інших ДП, які працюють у секторі вуглеводнів. Це 
охоплює, але не обмежено наступним: 

 ПАТ Магістральні газопроводи України (МГУ), - майбутній оператор 
газотранспортної системи, - є суб’єктом права власності, що реалізує  
Міністерство енергетики та вугільної промисловості. Не ясно, якою мірою 
Міненерго вже запровадило запобіжники, які забезпечують, що його функція 
розробника політики в секторі енергетики відповідно відокремлена від 
користування правами власника МГУ. За участі Комісії з призначень, було 
сформовано Наглядову раду, що складається з більшості незалежних  членів. 
Проте, не Наглядовою радою, а Урядом  було призначено тимчасове 
керівництво МГУ. Можливо, це тимчасовий захід, зумовлений фінансовим 
станом компанії, що буде існувати до формалізації відокремлення діяльності 
з транспортування природного газу від діяльності НАК Нафтогаз України. 
Між сучасністю й майбутнім моментом відокремлення, рекомендовано 
провести конкурентний процес найму персоналу, подібний до процесу 
вибору незалежних членів Наглядової ради ДП, з  метою забезпечити, що 
Керівник ПАТ Магістральні газопроводи України та управлінці вищого рівня 
в МГУ були б відібрані на базі їх досвіду й заслуг за результатами відкритого 
конкурентного процесу, за який відповідає Наглядова рада.   

 НАК Надра України, - це компанія, що виконує комплекс 
геологорозвідувальних робіт в секторі нафти й газу. Її органом-власником є 
єдиний в Україні орган ліцензування розроблення ресурсів природного газу - 
Державна служба геології та надр України (Держгеонадра), діяльність якого 
спрямовує і координує КМУ через Міністра екології та природних ресурсів. 
Функції цього центрального органу виконавчої влади, - видача спеціальних 
дозволів (ліцензій) та   виконання операцій комерційного характеру з 
розвідки нафти й газу через держпідприємства, - це чистий конфлікт 
інтересів.95 Державі варто розмежувати діяльність з ліцензування і 
комерційну діяльність Держгеонадра для усунення конфлікту інтересів. На 
додаток, Держгеонадра має розробити прозору й нейтральну з огляду на 
конкуренцію процедуру видачі спеціальних дозволів. Це має відбуватися 
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згідно належної практики відкритих конкурентних аукціонів на нові дозволи. 
Врешті, такий підхід має стимулювати розвідку вуглеводнів та їх видобуток 
в Україні.  В обох цих випадках потрібно запровадити відповідні запобіжники 
для уникнення плутанини в цілях  та конфліктів інтересів у взаємодії структур 
державного управління. 

1.5 Чітко окреслити сферу відповідальності органу-власника для активного і 
поінформованого виконання функції власника та створити їй можливості 
звертатися до компанії “єдиним голосом”  

Коли мова про користування правами акціонера, у Керівному принципі II.F 
зазначено: “Держава має діяти як поінформований та активний власник, має 
реалізовувати свої права власності відповідно до організаційно-правової форми 
кожного підприємства.”  

В рамках Плану дій щодо корпоративного управління ПАТ НАК Нафтогаз України 
відбулося багато значних і гідних схвалення змін в державному управлінні самою 
компанією. При тому, що НАК Нафтогаз України є першою компанією державної 
форми власності, де започатковано незалежну Наглядову раду, з боку держави також 
потрібна зміна культури. Це означає довірити компетентним органам 
корпоративного урядування компанії виконувати їх функції і водночас урівноважити 
потребу організації-власника впливати та реалізовувати свої права активного й 
поінформованого акціонера.  Чітке визначення функції держави як акціонера є  
важливим, щоб уникнути щоденного втручання в операційну діяльність компанії, а 
також встановити кордони прийнятної поведінки держави-власника з метою 
уникнути сприйняття поведінки власника як  “політичної заангажованості”. В 
Керівних принципах визначено важливі сфери, де має знаходитися відповідальність 
держави. Далі вони детально описані поряд із стислою оцінкою стану їх реалізації на 
прикладі НАК Нафтогаз:  

 Мати представництво на загальних зборах акціонерів та ефективно 
користуватися правом голосу. Хоча основним господарським товариством 
на 100% володіє держава, загальні збори акціонерів повинні стати головним 
способом виразу державою своєї позиції шляхом голосування по таким 
головним питанням, як ухвалення річного звіту, призначення аудитора й 
членів Наглядової ради, внесення змін у Статут та щодо подібних питань, які 
потребують вирішення на високому рівні. Формалізоване ухвалення 
важливих документів, таких як стратегія розвитку корпорації, фінансовий, 
інвестиційний та бізнес плани має належати Наглядовій раді, разом з 
інформуванням органу-власника. Загальні збори акціонерів мають 
сприйматися як можливість брати участь в процесах як поінформований 
власник, а не як суто формальність. З іншого боку,  щорічні збори не є 
замінником регулярного, але структурованого, діалогу між Наглядовою 
радою чи виконавчим органом компанії та  акціонером. 

 Запровадити добре структурований, прозорий процес висунення кандидатур 
членів Наглядової ради, на засадах їх заслуг, на підприємствах з повною чи 
мажоритарною формою державної власності, брати активну участь в 
процесі призначення Наглядових рад всіх ДП і дбати про широку участь щодо 
членства в Наглядових радах. Створення централізованого, міжвідомчого 
Комітету з  призначень членів Наглядової ради, залучення компаній з пошуку 
керівних кадрів, а також публічне оголошення позицій в Наглядовій раді 
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Кабінетом Міністрів – це важливий крок уперед  з огляду на висування 
кандидатур членів Наглядової ради в рамках прозорого, конкурентного 
процесу на засадах заслуг кандидатів.   Хоча тільки час покаже якість процесу 
висування кандидатур членів Наглядової ради, потенціал вдосконалення 
можна використати шляхом ротації членства у міжвідомчому комітеті з  
призначень. В майбутньому потрібно уникати пришвидшеної процедури 
висування кандидатур членів Наглядової ради. Крім цього, чинна система е-
декларування не повинна обмежувати доступ до членства у Наглядовій раді, 
а відтак, можна розглянути усунення цієї вимоги для міжнародних членів 
Наглядової ради, як рекомендовано міжнародною спільнотою.96 

 Встановлювати сферу відповідальності та практикувати моніторинг 
виконання вимог і досягнення цілей ДП, включно з фінансовими 
показниками, цілями капіталізації та прийнятними рівнями ризику. Цей 
напрям можна значно вдосконалити. Тривалі забюрократизовані процеси 
затвердження документів органами державного управління залишили 
компанію більше року працювати без ухваленої стратегії розвитку 
корпорації. Як вже згадано, річні фінансові плани часто не ухвалюють до 
кінця того самого звітного фінансового року, що відкриває НАК Нафтогаз 
України ризикам не виконати вимоги закону.  В майбутньому, очікування у 
сфері власності стосовно НАК Нафтогаз України мають охоплювати деталі 
фінансових показників, цілей щодо структури капіталу та рівнів ризиковості.  

 Профільний підрозділ та укомплектований професіоналами орган-власник 
можуть забезпечити прийняття державою поінформованих рішень 
стосовно показників структури капіталу НАК Нафтогаз, планованих 
дивідендів, фінансових показників, і більш того – висловлення позиції 
акціонера компанії “одним голосом”.  Це також може стати викликом для 
Наглядової ради й керівництва ДП в питаннях, де наявні відхилення від 
очікувань органу-власника. Методичний посібник ОЕСР з підзвітності та 
прозорості (2010)97 надає корисне скерування акціонерові, як структурувати 
цей процес.  В публікації ОЕСР Фінансування підприємств державної форми 
власності (2014)98 також подано додаткове скерування щодо кращої практики 
визначення оптимальної структури капіталу та планування дивідендів.99 Як 
правило, політика щодо дивідендів має забезпечувати формування цінності в 
довгостроковій перспективі та майбутню конкурентоспроможність ДП.100 

Запровадити системи звітності, що дозволяють органу-власнику виконувати 
регулярний моніторинг, аудит та відслідковувати результати діяльності 
ДП, а також виконувати наглядову функцію і моніторинг дотримання 
відповідних стандартів корпоративного управління.  Щорічно КМУ формує 
головні цілі діяльності для Наглядової ради НАК Нафтогаз України. Однак, 
має місце нестача формалізованого залучення компанії до розроблення таких 
цілей. Потрібен безперервний активний діалог між компанією та її 
акціонером для досягнення згоди стосовно того, що саме є реалістичним, 
досяжним  та узгодженим з  очікуваннями акціонера. Цей процес має 
супроводжуватися активним моніторингом й аудитом для оцінювання 
результативності, а це, на думку компанії, не відбувається системно. Саме це 
і  є важливою функцією акціонера – оцінювати ефективність Наглядової ради 
в досягненні встановлених власником цілей. Окремо від функції КМУ, 
відповідальність за виконання загального моніторингу результатів діяльності 
в рамках ширшого портфеля компаній, включно з НАК Нафтогаз України, 



116 │ III. ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 

РЕФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ДЕРЖАВНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ В СЕКТОРІ ВУГЛЕВОДНІВ В УКРАЇНІ © OECD 2019 
  

несе МЕРТ. Будь-який моніторинг в майбутньому має уникати перетворення 
на формальність. Варто уникати й  потенційного дублювання оцінки 
результативності, що її виконує КМУ як орган-власник. (Див. Діаграму 3.1 – 
це  приклад кращої практики циклу формування і моніторингу цілей.)  

Діаграма 3.1. Політика власності та корпоративна підзвітність: забезпечення 
прозорості та відповідальності  

Щоб такий процес був значущим та реалістичним, державі-власнику потрібно визначити баланс переваг і недоліків 
різних цілей та встановити пріоритети для НАК Нафтогаз України.  Це має прояснити, як саме працювати з 

внутрішніми перевагами й недоліками. 
 

 
                               Цикл управління результативністю ДП    Політика власності щодо логіки націляння ДП 
 

 
Джерело: Адаптовано з Методичного посібника ОЕСР з підзвітності та прозорості /OECD 
Accountability and Transparency Guide (2010).  

 Розроблення політики для ДП щодо розкриття інформації, що визначає,  яку 
інформацію потрібно оприлюднити, які канали є прийнятними для розкриття 
інформації, а також які механізми здатні забезпечити якість інформації. Це 
напрям, на якому досягнуто значних зрушень, принаймні у випадку НАК 
Нафтогаз України. Держава може розглянути використання прикладу НАК 
Нафтогаз України для стимуляції інших ДП наслідувати його, включно із 
звітуванням на засадах стандартів МСФЗ (IFRS), з частотою звітування 
принаймні щорічно та що півроку; а також  забезпечити, щоб фінансова 
звітність підлягала зовнішньому незалежному аудиту відповідно високих 
стандартів якості. Крім цього, кращою практикою вважають направлення 
аудиторського висновку безпосередньо до аудиторського комітету 
Наглядової ради.  
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 У прийнятних випадках, коли це дозволено у правовому полі й на рівні 
державної власності, підтримувати постійний діалог із зовнішніми 
аудиторами та спеціальними органами державного контролю. Згідно кращої 
практики, зовнішній аудитор має звітувати Комітету з аудиту та ризиків,  несе 
відповідальність перед Наглядовою радою НАК Нафтогаз України. Це не 
виключає залучення органу-власника до діалогу із зовнішнім аудитором.  
Однак, такий діалог стає потрібним у разі виникнення проблем, і не має 
відбуватися за рахунок відповідальності Наглядової ради. Тут передумовою 
є знання держави-власника у сфері господарського фінансового аналізу, і це 
ще раз доводить необхідність для органу, що виконує функцію власника, бути 
укомплектованим професіоналами з потрібними спроможністю й навичками. 
Що стосується структур державного аудиту, безпосередньо задіяних в 
щоденних операціях ДП,  вітається прийняття Постанови КМУ від 22.08.2018 
№ 639, і вживання  швидких заходів, щоб усунути ці відомства з 
держпідприємств, але також вимагати від важливих для економіки ДП 
запровадження сильних механізмів внутрішнього контролю. 

 Запровадити чітко визначену політику винагороди членів Наглядової ради 
ДП, яка стимулює реалізацію довго- і середньострокових інтересів 
підприємства і сприяє залученню та мотивації кваліфікованого персоналу. 
Для України питання винагороди праці членів Наглядової ради є  болючим, і 
акціонер  зіткнувся з протидією в рамках негативного сприйняття 
громадськістю розміру винагороди, що виглядає завищеним. Необхідно 
приділяти увагу управлінню потенційними небажаними реакціями, і 
водночас забезпечити, щоб політика винагороди праці залишалася 
привабливою для кращих талантів. Окремим, але пов’язаним з цим, 
залишається питання винагороди праці управлінців ДП, для яких потрібно 
розробити  схеми стимулювання з  урахуванням довгострокових інтересів 
компанії. Системи оплати праці і членів Наглядової ради, і управлінців ДП 
мають бути прозорими та оприлюднені у річному звіті НАК Нафтогаз 
України. Такий підхід вважається належною практикою, і його мають 
наслідувати інші держпідприємства. 

1.6 Вдосконалювати двосторонню підзвітність і надати інституційний характер 
діалогу між акціонером і НАК Нафтогаз України. Це може отримати формат 
“рамкового договору” 

На сьогоднішній день, діалог між компанією та акціонером відбувається на 
найвищому рівні прийняття рішень, і Прем’єр-міністр є головною контактною 
особою для Голови Наглядової ради. Проте, з огляду на складність операцій компанії 
та прискорення реформ на ринку енергії, структурований і регулярний діалог 
потрібен на всіх рівнях, включно з органом, що виконує функцію власника, який в 
принципі, відповідає за реалізацію прав акціонера.  

Підвищення спроможності акціонера взаємодіяти з компанією є необхідною умовою 
поінформованого діалогу. Крім цього, чітке визначення відповідальності органу-
власника, як зазначено вище,  сформує чіткі очікування як з боку компанії, так і з  
боку органу-власника стосовно їх відповідних функцій, а також сприятиме 
структурованому діалогу між ними. Хоча орган-власник повинен говорити  з  
акціонером “одним голосом”, потрібно стимулювати залучення до цього діалогу 
відповідних структур державного управління. 
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Для сприяння такому діалогу, потрібно розробити “Рамкову угоду”, яка надаватиме 
інституційний характер діалогу між двома сторонами, (у разі потреби з залученням 
інших державних органів).  Така угода має, принаймні, мати на меті  наступне: 

 Чітко визначити частоту й формат діалогу, вести діалог, переважно з Головою 
Наглядової ради та заохочувати до регулярного діалогу поза 
формалізованими зборами акціонерів; 

 Державний орган-власник веде діалог по важливих стратегічних питаннях 
стосовно групи Нафтогаз з НАК Нафтогаз України, як з основним 
господарським товариством (материнською компанією); 

 Зобов’язати сторони в заданий часовий період подавати важливу 
документацію держпідприємств, а також 

 Зобов’язати сторони надати органу-власнику достатньо часу для оброблення 
інформації/ухвалення важливих документів ДП, які потребують 
затвердження акціонером (наприклад, Статут компанії, 
виняткові/непередбачені трансакції); водночас надавати можливість 
Наглядовій раді ухвалювати інші важливі документи (наприклад, стратегію 
корпорації, щорічні фінансові плани, тощо). 

1.7 Як перший крок, завершити обговорення та ухвалити корпоративну стратегію 
НАК Нафтогаз України із забезпеченням балансу між цілями держави і результатами 
діяльності корпорації та завданнями щодо фінансового стану НАК Нафтогаз України. 
Після цього, працювати з компанією і сформувати цілі діяльності, а також надати 
можливість Наглядовій раді ухвалити стратегію корпорації, яка підтримує 
виконання поставлених акціонером завдань 

Визначення засад функціонування НАК Нафтогаз України не повинно стримувати 
швидке завершення роботи над корпоративною стратегією групи та її ухвалення. 
Якщо до її ухвалення буде потрібний діалог, він має відбутися між органом-
власником і Наглядовою радою компанії з метою усунути розбіжності, особливо у 
випадку відхилення від галузевої політики, щодо цілей державної політики або 
стосовно фінансових цілей групи.  В цьому діалозі мають розглядатися плани на 
майбутнє Групи Нафтогаз (про що мова буде далі в деталях), тобто після 
відокремлення діяльності з  транспортування газу, щоб досягти повністю 
узгоджених позицій держави-власника та компанії щодо стратегії, ухваленої 
Наглядовою радою.  

Орган-власник, також повинна переглянути задокументовану вимогу до неї 
ухвалювати стратегію корпорації, оскільки не відповідає загально прийнятій 
корпоративній практиці. Як вже була мова, акціонер повинен заздалегідь зазначити 
будь-які цілі державної політики, реалізацію яких очікують від  компанії, і це можна 
чітко викласти у форматі очікувань власника щодо широкого кола повноважень та 
цілей. Рішення стосовно стратегії корпорації має прийматися Наглядовою радою, 
тоді як акціонера інформують про рішення.  Вже у попередніх розділах було 
зазначено, що коли діалог між компанією та акціонером відбувається на регулярній 
основі, не буває “сюрпризів” для держави-власника із змістом та напрямом такої 
стратегії. В контексті Рамкової угоди, в нагоді може стати визначення встановлених 
відповідних процесу сторін  та часових графіків формування цілей корпорації. Треба 
бути обережними, щоб уникнути зайвого втручання держави в цей процес, або 



III. ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ │ 119 
 

РЕФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ДЕРЖАВНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ В СЕКТОРІ ВУГЛЕВОДНІВ В УКРАЇНІ © OECD 2019 
  

використання цього діалогу як засобу потенційного  політичного втручання у 
майбутньому. 

На додаток, це стане позитивним кроком в бік створення можливостей для 
Наглядових рад виконувати їх функції  згідно Керівного принципу VII.B, де 
встановлено: “Наглядові ради ДП повинні ефективно виконувати свої функції 
формування стратегії та виконання нагляду за діяльністю керівництва ДП, 
керуючись широким колом повноважень і встановленими державою цілями.” 

1.8 Держава має обґрунтувати засади власності НАК Нафтогаз України і визначити 
цілі державної політики, що їх повинні реалізувати НАК Нафтогаз України та її 
дочірні підприємства.  Відповідні державні органи повинні сформувати чіткі критерії 
цих вимог і оприлюднити їх. 

Конкретні очікування щодо реалізації прав власності щодо НАК Нафтогаз України 
(їх називають “політикою власності”) – позитивний перший крок щодо надання 
компанії бачення власника, яке можна вдосконалити. Надалі цей документ має 
встановити зв’язки з чинною  Енергетичною стратегією України, а також  
зобов’язання в рамках реформи ринку енергії на засадах Закону України “Про ринок 
природного газу” та інших зобов’язань, взятих у зв’язку з інтеграцією до  
Енергетичного співтовариства ЄС. Політика власності має ясно визначити обсяг і 
спектр цілей державної політики, що їх має реалізувати Група Нафтогаз. Це 
допоможе уникнути ситуацію, як в минулому, коли виникали  “додаткові” 
зобов’язання. 

У Керівному принципі I.D зазначено:“Держава має визначити підстави державної 
форми власності окремих ДП, і такі підстави мають підлягати періодичному 
перегляду. Відповідні органи держави мають чітко виписати будь-які цілі 
державної політики, що їх повинні досягати окремі ДП чи групи ДП, та 
оприлюднювати такі цілі.”  

Паралельно, КМУ надав Наглядовій раді НАК Нафтогаз України проект переліку 
“очікувань власника”. Ці документи є  важливими зрушеннями в оприлюдненні 
цілей держави і стратегії корпорації. На шляху вперед, орган-власник НАК Нафтогаз 
України повинен зробити кроки для продовження  формування очікувань власника 
для НАК Нафтогаз України, що також охоплює встановлення фінансових і 
нефінансових показників і забезпечення узгодженості з галузевими та іншими 
цілями політики. Це можна зробити у форматі щорічного листа Голові Наглядової 
ради, в якому викладені високого рівня очікування/цілі  для компанії та очікування 
акціонера й відповідні галузеві цілі. Такий механізм – важливий інструмент для 
Наглядової ради для забезпечення відповідності поставлених цілей  стратегічним 
цілям акціонера. Однак, потрібна обережність, щоб очікування власника не призвели 
до “мікроменеджменту” на держпідприємстві, або до узурпації функції Наглядової 
ради формувати стратегію.  

Водночас, процес раціоналізації власності окремих ДП не повинен стати простою 
формальністю. Цей процес має на меті прояснити, де можна досягнути компромісу 
між цінністю для акціонера, довгостроковою інвестиційною спроможністю, 
покладенням спеціальних обов’язків (ПСО) та іншими цілями державної політики. 
Акціонер має визначити свої пріоритети щодо НАК Нафтогаз України і прояснити, 
як саме мають бути вирішені притаманні компроміси. В цьому процесі варто уникати 
надання суперечливих послань Наглядовій раді та керівництву ДП щодо заявлених 
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цілей і очікувань стосовно Групи Нафтогаз. Ще необхідно уникати випадків “додати 
ПСО”, а також можливої майбутньої політичної заангажованості. Якщо НАК 
Нафтогаз України знадобиться виконати “комерційну трансакцію з іншими ДП”, це 
має відбуватися відповідно ринкових умов, згідно Керівного принципу  IV.A.5. 
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1.9 Визначити і реалізувати прозорий та нейтральній для конкуренції механізм 
компенсації ПСО 

Держава має продовжити реформу лібералізації ринку та перейти від непрямих 
(прихованих) до адресних субсидій з  фокусом на захисті найбільш уразливих 
споживачів. Важливо забезпечити прозорість цілей державної політики щодо 
постачання природного газу та врахувати наслідки для функції НАК Нафтогаз 
України в досягненні цих цілей. Такі цілі політики мають відобразитися в загальній 
структурі режиму  ПСО  та  у виборі  реалізації ПСО визначеними учасниками. Цілі 
державної політики мають бути визначені для НАК Нафтогаз України та його 
дочірніх підприємств, скалькульовані й окремо обліковані, згідно належної 
практики. Крім цього, необхідно визначити прозорі способи компенсувати 
досягнення цілей державної політики.  

В Керівних принципах III.C зазначено: “Коли ДП поєднують господарську 
діяльність з досягненням цілей державної політики, вони зобов’язані підтримувати 
високі стандарти прозорості та розкриття інформації про структуру своїх 
видатків і доходів, з їх віднесенням на основні напрями діяльності.”  

Крім цього, Керівні принципи III.D зазначають: “Видатки на цілі державної 
політики мають фінансуватися державою, й інформація про такі видатки має 
розкриватися.” При визначенні та формуванні майбутніх зобов’язань в сфері 
державної політики, держава-власник може розглянути такі можливості: 

 скасувати перехідні заходи стосовно регульованих цін на газ для всіх 
сегментів ринку природного газу; 

 коли доведено, що субсидії є необхідними для уразливих груп населення, 
забезпечити відповідне націляння субсидій та визначити, в який спосіб 
надавати, бажано адресно, а не опосередковано, задля додаткової прозорості 
та доброчесності; 

 забезпечити повну нейтральність компенсації ПСО в рамках окремого їх 
обліку (аби уникнути протиправної державної допомоги  підприємству), її 
відповідність стандартам Енергетичного співтовариства ЄС;  

 вирішити проблему ризиків корупції та порушення доброчесності на 
“останньому кілометрі” до кінцевого споживача, а саме, - проблему 
неплатежів обласних компаній-постачальників газу та компаній-виробників і 
постачальників тепла (а також проблеми не авторизованого відбору газу). Для 
обласних компаній-постачальників газу це означає запровадження прозорості 
та підзвітності, а також  розкриття даних споживачів. Для компаній-
виробників і постачальників тепла це означає перегляд структури тарифів з 
метою забезпечити їх фінансову життєздатність; а також  

 запровадити Мережеві кодекси на базі правил ЄС, що відіграватиме важливу 
роль у розвитку українського газового ринку. 
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2. Рекомендації щодо корпоративного державного управління групою 
Нафтогаз 

2.1 Надати необхідні повноваження Наглядовій раді виконувати основні функції: 
наймати на посаду й звільняти Керівника виконавчого органу ДП; ухвалювати 
стратегію,  скеровувати діяльність управлінців ДП та виконувати моніторинг їх 
діяльності  

Наглядова рада має отримати необхідні повноваження для виконання її функцій без 
неналежного втручання в її діяльність.  

У Керівному принципі  VІІ. E зазначено, що “Необхідно запровадити механізми 
уникнення конфліктів інтересів, оскільки конфлікти інтересів заважатимуть 
об’єктивності при виконанні членами Наглядової ради ДП їх членських обов’язків, а 
також потрібно обмежити політичне втручання в процеси функціонування 
Наглядової ради.” 

Коли Наглядову раду ДП призначено та її відповідні комітети  сформовано, вона має 
отримати повноваження, що за обсягом не будуть меншими, ніж повноваження, 
надані законом приватній компанії. Водночас, важливо, щоб Наглядова рада не була 
переобтяжена питаннями операційного характеру, а Голова виконавчого органу ДП 
та сам виконавчий орган отримали заздалегідь узгоджений діапазон операційної 
свободи в управлінні групою підприємств.  Наглядова рада не повинна 
встановлювати НАК Нафтогаз України рівень прийнятності ризику та приймати 
важливі стратегічні рішення, якщо її позбавлено таких повноважень акціонером, 
який одночасно виконує цю функцію.   

Керівним принципом VIІ.В застановлено: “Наглядові ради ДП повинні ефективно 
виконувати свої функції формування стратегії та виконання нагляду за діяльністю 
керівництва ДП, керуючись широким колом повноважень і встановленими 
державою цілями. Наглядовим радам мають належати повноваження призначати 
й звільняти Голову виконавчого органу ДП. Вони мають встановлювати рівень 
винагороди праці керівного складу ДП з урахуванням довгострокових інтересів 
підприємства.” 

Водночас члени Наглядової ради повинні нести відповідальність у випадку 
невиконання фідуціарних обов’язків. У Керівному принципі VII.A 
визначено: “Функції Наглядової ради ДП мають бути чітко визначені 
законодавством, бажано у відповідності до корпоративного права. Наглядова рада 
має бути повністю підзвітною власникам, діяти в найкращих інтересах 
підприємства та справедливо ставитися до всіх акціонерів”. Такий підхід може 
заспокоїти акціонера щодо передачі  його певних прав реально уповноваженій 
Наглядовій раді, яка, в свою чергу, несе відповідальність за діяльність в найкращих 
інтересах компанії.      

Надалі функції Наглядової ради НАК Нафтогаз мають бути чітко визначені та 
сфокусовані, як рекомендовано, на наступному: 

 Уряду рекомендовано надавати більшу підтримку впровадженню 
законодавчих змін, передбачених законопроектом №6428 (Проект Закону про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення 
корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, 
учасником) яких є держава). 
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 Наглядова рада повинна мати спроможність призначати/звільняти Керівника 
ДП та встановлювати рівень винагороди його праці; цей підхід водночас 
забезпечить захист Керівника ДП від стороннього тиску та від ризику стати 
заручником різних інтересів; 

 Функції Наглядової ради мають бути чітко відмежовані від функцій 
виконавчого органу ДП та акціонера – вона має отримати повноваження 
формувати стратегію, збільшувати цінність підприємства та оскаржувати дії 
керівного складу ДП; 

 Наглядові ради мають стати спроможними формалізовано ухвалювати 
стратегію корпорації та її фінансові плани, що на цей момент, також потребує 
передачі цих функцій з існуючої зараз сфери повноважень та участі 
акціонера; водночас, члени Наглядової ради мають нести відповідальність 
відповідно до їх фідуціарних обов’язків. 

2.2 Надати відповідний рівень операційної автономії Правлінню та Голові виконавчого 
органу ДП   

Деякі нещодавні зміни в законодавстві поступово покладали на Наглядові ради 
управлінські та оперативні функції, які зазвичай делегуються виконавчому органу 
ДП/Правлінню та Керівнику ДП. Наслідком цього стало слабке окреслення функцій 
виконавчого органу ДП, а також переобтяження Наглядової ради прийняттям 
рішень, що звичайно підпадають під коло оперативних повноважень виконавчого 
органу ДП або Керівника ДП. Рухаючись уперед, держава має розглянути 
можливість: 

 позбутися неясності щодо функцій та відповідальності керівних органів ДП, 
а у випадку НАК Нафтогаз України цього можна досягти через перегляд  
Статуту компанії;101 а також 

 надалі чітко визначати функції та обов’язки наглядових і виконавчих органів 
ДП, а також відповідальність Наглядової ради стосовно дочірніх компаній, і 
сучасний кодекс корпоративного урядування може допомогти вирішити ці 
питання й досягти чіткого визначення;  

 забезпечити, щоб виконавчий орган/Правління НАК Нафтогаз України, у 
якості головного менеджера групи, мав повноту повноважень виконати 
функцію акціонера по відношенню до дочірніх підприємств, без втручання 
держави. 

2.3 Скасувати вимогу до органів державного управління погоджувати комерційні 
операції, за винятком випадків “незвичних/непередбачених” трансакцій, за наявності 
на ДП відповідної системи внутрішнього контролю    

Згідно Плану дій щодо корпоративного управління ПАТ НАК Нафтогаз України, 
компанія повинна запровадити систему зовнішнього аудиту та внутрішнього 
контролю, які були розроблені із залученням міжнародних консультантів. Ця 
система застановляє в компанії НАК Нафтогаз України та в її  дочірніх 
підприємствах важливі функції контролю, включно з  фінансовим контролем, 
управлінням ризиками, контролем за виконанням вимог законодавства та з 
внутрішнім аудитом.  

Запровадження органів з цими функціями  відповідає положенню Керівних 
принципів VII.J: “ Держпідприємства повинні розробити ефективні процедури 
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внутрішнього аудиту та запровадити функцію внутрішнього аудиту, чия 
діяльність підлягатиме моніторингу з боку Наглядової ради та Комітету з питань 
аудиту чи еквівалентної корпоративної структури ” А також, у Керівному принципі 
V.C зазначено: “ Керівні органи ДП мають розробити засоби внутрішнього 
контролю, стандарти етичної поведінки та програми чи заходи дотримання 
законодавчих вимог, реалізовувати їх, виконувати моніторинг виконання заходів, 
включно із заходами попередження шахрайства і корупції. Такі засоби і заходи 
мають спиратися на нормативну базу країни, бути узгодженими з міжнародними 
зобов’язаннями країни  і стосуватися як самого ДП, так і підконтрольних йому 
підприємств.” 

Запровадження такої системи, між іншим, стало передумовою усунення деяких 
неефективних механізмів державного контролю, передбачених Постановою КМУ 
від 03.10.2012 №899 Про порядок здійснення витрат суб’єктами господарювання 
державного сектору економіки у разі незатвердження (непогодження) річних 
фінансових планів у встановленому порядку, що передбачає ухвалення Кабінетом 
Міністрів важливих видатків ДП, включно з виплатою винагороди (премії) 
керівникам ДП, при відсутності ухваленого фінансового плану. Станом на вересень 
2018 року, держава ще раз відновила застосовність Постанови КМУ №899 до НАК 
Нафтогаз. Це перешкоджає Наглядовій раді ефективно виконувати її обов’язкив 
рамках реформ, передбачених Планом дій щодо корпоративного управління ПАТ 
НАК Нафтогаз України.  

Виходячи з права акціонерів впливати на корпорацію у певних засадничих питаннях, 
одним з базових прав акціонера стає ухвалення “незвичних/непередбачених” 
трансакцій. Проте, поняття “незвичні/непередбачені” потребує чіткого визначення. 
Згідно Принципів ОЕСР щодо корпоративного управління, це може стосуватися: 
злиття компаній, продажу значної частки активу корпорації; а також значних 
інвестицій в капітал чи інших питань, конкретизованих в корпоративному праві та 
внутрішніх нормативних актах компанії. Будь-що інше, ніж 
“незвичне/непередбачене”,  повинно підлягати затвердженню відповідним керівним 
органом компанії.  

2.4 Виконати відокремлення діяльності з транспортування газу, як 
передбачено в Законі України Про ринок природного газу 
Згідно зобов’язань в рамках інтеграції до Енергетичного співтовариства ЄС, Україна 
повинна  відокремити транспортування газу від його постачання та видобуток. З того 
часу в законодавстві закріплені варіанти  “розмежування функцій власності” та 
“відокремлення незалежного оператора газотранспортної системи”, згідно закону 
Про ринок природного газу. Після рішення Стокгольмського арбітражу у лютому 
2018 року, держава в процесі консультацій з компаніями МГУ та НАК Нафтогаз 
України працює над розробленням Плану заходів з реалізації етапу “Реформування 
енергетичного сектору (до 2020 року)” Енергетичної стратегії України на період 
до 2035 року “Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність”. В цьому 
плані подана детальна інформація щодо реалізації Закону України № 329-VIII Про 
ринок природного газу та Енергетичної стратегії України, включно з доведенням до 
завершення відокремлення оператора газотранспортної системи, як передбачено 
законом, із урахуванням результату рішення Стокгольмського арбітражу та 
можливих варіантів транзиту природного газу по території України після 2019 року. 
У липні 2018 року, обидві компанії узгодили Меморандум про взаєморозуміння в 
частині дорожньої карти відокремлення оператора газотранспортної системи. 
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Нещодавно оприлюднений План дій, узгоджений Наглядовими радами НАК 
Нафтогаз України і МГУ,  є позитивним кроком вперед у руху до реалізації положень 
Закону України № 329-VIII Про ринок природного газу. Також, потрібні  додаткові 
зусилля, аби обидві сторони дотримувалися положень узгодженого Плану дій. 
Держава повинна забезпечити, щоб незалежні Наглядові ради обох компаній були 
захищені від можливого політичного втручання у майбутньому і щоб відповідні 
запобіжники були присутні з метою підтримати безпроблемний процес 
відокремлення функції транспортування. 

2.5 Консолідувати Групу Нафтогаз з метою досягнення її конкурентоспроможності 
та зростання вартості компаній  

З метою забезпечити економічну життєздатність НАК Нафтогаз України після 
відокремлення функції транспортування газу, Наглядовим радам та виконавчим 
органам, а також управлінському персоналу  компанії буде потрібно розробити 
стратегію трансформації НАК Нафтогаз України уздовж усього ланцюга створення 
доданої вартості.  Щоб залишитися здатною генерувати вартість 
конкурентоспроможною компанією, НАК Нафтогаз України має взяти до уваги 
наступне:  

 належну практику корпоративного урядування потрібно реалізувати по всій 
структурі компанії, з огляду на структуру Групи  Нафтогаз; 

 фінанси, людські ресурси, стратегічне планування, юридична підтримка, ІКТ 
та інші служби на рівні Групи потребують уніфікації для відображення 
належної практики організації групи компаній та уникнення дублювання 
відповідних функцій в окремих дочірніх компаніях; 

 НАК Нафтогаз України має контролювати свої активи, включно з активами, 
на балансі повністю підконтрольних дочірніх підприємств;   

 компанія має постійно отримувати адекватну компенсацію за реалізацію 
ПСО; 

 питання впливу та ролі груп з корисливими інтересами, а також 
корумпованості деяких складових ланцюга постачання вуглеводнів 
(особливо, у постачанні та розподіленні) мають отримати вирішення, так 
само, як і проблема боргів цих компаній перед НАК Нафтогаз України; в 
цьому зв’язку, необхідно передбачити запровадження конкурентних 
продажів газу кінцевим споживачам;  

 стратегія та цілі компанії повинні бути узгодженими з Енергетичною 
стратегією України, в частині досягнення цілей енергетичної безпеки та 
інших амбітних прагнень в секторі нафти й газу в Україні; а також 

 будь-які майбутні зміни в регулюванні, що передбачені Законом України Про 
ринок природного газу  чи в інших сферах, які впливають на діяльність 
компанії. 
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2.6 Вдосконалювати якість розкриття фінансової та не фінансової інформації  
Як зазначено у розділі 2.2.8 цього звіту, Нафтогаз дотримується положень Постанови 
КМУ №1067, Про затвердження Порядку оприлюднення інформації про діяльність 
державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному 
капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, а також 
господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать 
господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків, 
якими передбачено, що держпідприємства з мажоритарною часткою власності 
держави  повинні розкривати інформацію у форматі квартальних та річних 
фінансових звітів та  аудиторських висновків щодо річної звітності. Крім цього, від 
компанії вимагають, щоб її фінансова звітність була підготовлена за Міжнародними 
стандартами фінансової звітності (МСФЗ) та отримала висновок аудиту від 
міжнародно визнаної аудиторської фірми. Варто зазначити, що НАК Нафтогаз 
України була серед кількох великих компаній України, державної або приватної 
форм власності, що запровадили практику вдосконалення прозорості й розкриття 
інформації ще до появи Постанови КМУ №1067.  

Керівний принцип VI стверджує: “У своїй діяльності ДП мають дотримуватися 
високих стандартів прозорості й так само, як і публічні компанії, повинні 
дотримуватися високих стандартів якості бухгалтерського обліку, розкриття 
інформації, виконання законодавчих вимог і стандартів аудиту.” 

В майбутньому НАК Нафтогаз України повинна: 

 мати на меті  формування фінансової звітності, яка повною мірою відображає  
та розкриває інформацію таким чином, щоб розкриття фінансової інформації 
не стало предметом  умовно позитивного висновку аудитора; а також 

 згідно належної практики, аудитор має звітувати Наглядовій раді; хоча, як 
вже була мова, держава повинна вести поінформований діалог із зовнішнім 
аудитором, якщо виникає занепокоєння. 

2.7 Нормалізувати фінансування НАК Нафтогаз України і забезпечити доступ 
компанії до фінансування з ринкових джерел  

Як зазначено у розділі 2.1.5 цього звіту, НАК Нафтогаз України стикається із 
значними проблемами, коли йдеться про збільшення капіталу, адже це потребує 
погодження Уряду на отримання кредиту з боку держави , а також гарантії або 
поруку  на підтримку кредитної угоди. Крім того, що це обтяжлива адміністративна 
процедура, такий підхід не відповідає належній практиці, бо компанія повинна бути 
спроможною отримувати доступ до фінансування на відповідних умовах ринку. Як 
загальний принцип, держава не повинна автоматично надавати гарантію фінансовим 
зобов’язанням ДП. Потрібна належна практика розкриття інформації та 
відшкодування державних гарантій, а також, за необхідністю, мають діяти коригуючі 
заходи, з огляду на нейтральність у сфері конкуренції.  

Ще одна проблема стосується того факту, що НАК Нафтогаз України бере 
запозичення, головним чином, у фінансових установах державної форми власності. 
Залежність від фінансових установ державної форми власності може укривати 
держпідприємства від важливого джерела ринкового моніторингу й тиску, що 
викривляє їх структуру заохочення та призводить до надмірного рівня 
заборгованості, марнотратства ресурсів й викривлень на ринку. Такі стосунки 
повинні ґрунтуватися на суто комерційних засадах. Банки державної форми 
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власності повинні надавати ДП кредити на таких самих умовах і положеннях 
кредитного договору, які діють для приватних компаній. Ці підходи можуть 
стосуватися й лімітів на операції, а також ретельної перевірки членів Наглядової 
ради ДП, які є  членами і Наглядових рад банків державної форми власності. 

На шляху вперед, НАК Нафтогаз потрібно стимулювати до пошуку фінансування на 
ринках капіталу.  Щоб це сталося, потрібно дозволяти компанії користуватися її 
активами у якості застави, або продавати активи  чи акції дочірніх підприємств.  

Керівний принцип III. F зазначає: “Господарська діяльність ДП повинна будуватися 
відповідно до умов ринку, в частині доступу до фінансування боргових зобов’язань 
та акціонерного капіталу.  А саме: 1. Відносини ДП зі всіма фінансовими 
установами, також з не фінансовими ДП, повинні ґрунтуватися на суто 
комерційній основі.” 

В майбутньому, компанія та держава-власник повинні: 

 забезпечити нормальні умови доступу НАК Нафтогаз України до 
фінансування, що відповідають практиці у приватному секторі; 

 НАК Нафтогаз України потрібно стимулювати до пошуку фінансування на 
ринках капіталу, включно через випуск корпоративних облігацій, а також 
потрібно дозволити компанії користуватися її активами у якості застави, або 
продавати активи чи акції дочірніх підприємств після належного ухвалення 
Наглядової ради (а не акціонера); а також доступ до фінансування від 
державних чи інших фінансових установ має ґрунтуватися на комерційних 
засадах, що створюватиме рівні умови. 
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Примітки

89 Постановою КМУ від 18 липня 2018 р. № 718 були внесені зміни до Постанови КМУ від 3 
жовтня 2012 р. № 899 “Про порядок здійснення витрат суб’єктами господарювання 
державного сектору економіки у разі незатвердження (непогодження) річних фінансових 
планів у встановленому порядку”; і, таким чином, були відновлені обмеження на здійснення 
витрат НАК Нафтогаз України. 
90 OECD 2018 Sigma Baseline Assessment. 
91 Централізація певної категорії портфеля може бути першим кроком до повної централізації 
власності в майбутньому, коли розмір портфеля дозволить легше ним управляти. Це може 
відбутися шляхом поступового зменшення кількості органів-акціонерів (міністерств і 
відомств), а також шляхом скорочення загального портфеля ДП через сумлінне 
впровадження Закону України Про приватизацію, з метою уникнути надлишкової 
фрагментації. Наприклад, ФДМУ може залишитися власником ДП, призначених для 
приватизації чи навіть ліквідації, в той час як решта портфеля стратегічних компаній 
поступово передається КМУ (або іншій новому органу-власнику).  
92 Слід зазначити, що базовий документ політики власності був розроблений МЕРТ та 
ухвалений КМУ в жовтні 2018 р. під назвою “Основні засади впровадження політики 
власності щодо суб’єктів господарювання державного сектору економіки”. Політика 
власності щодо ДП повинна давати ДП, ринку й загалу населення передбачуваність і чітке 
розуміння загальних цілей та пріоритетів держави як власника. В ідеалі, політика власності 
повинна мати форму ухваленого на високому рівні стислого документу політики, що 
окреслює загальні засади державної форми власності ДП. Держава повинна також включити 
ірнформацію щодо обґрунтування володіння окремими ДП та періодично піддавати його 
перегляду. 26 квітня 2017 р. КМУ ухвалив Постанову № 351 “Про затвердження основних 
засад здійснення державної власності щодо публічного акціонерного товариства 
“Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”” (далі - Постанова), що містить 
сформовані на високому рівні цілі та пріоритети здійснення державної власності щодо НАК 
Нафтогаз України, очікування щодо результативності роботи компанії та принципи 
корпоративного державного управління, дотримання яких держава в особі КМУ очікує від  
НАК Нафтогаз України. 
93 За інформацією МЕРТ, в структурі Секретаріату КМУ є два департаменти, що відповідають 
за НАК Нафтогаз України, а саме: 1) Департамент з питань ефективного управління 
державною власністю; та 2) Департамент з питань розвитку паливно-енергетичного 
комплексу та житлово-комунального господарства; проте, під час зустрічі за закритими 
дверима з представниками державних органів було роз’яснено, що на практиці Секретаріат 
КМУ не грає ролі у здійсненні державної власності щодо НАК Нафтогаз України. 
94 Наскільки стало зрозуміло в процесі оцінювання, КМУ відповідає тільки за встановлення 
ціни на регульованому ринку, що є складовою “перехідних заходів” (Деталі щодо цілей 
державної політики будуть обговорюватись додатково). Окремим, але спорідненим питанням 
є забезпечення того, що наявні регуляторні органи діють незалежно й без впливу корисливих 
інтересів. 
95 Незалежна оцінка Державної служби геології та надр України дійшла подібних висновків 
щодо конфліктів інтересів; але наразі здається, що рекомендації оцінки щодо розмежування 
діяльності з ліцензування та комерційної діяльності не були впроваджені. 
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96https://www.coe.int/en/web/corruption/completed-projects/enpi/newsroom-enpi/-
/asset_publisher/F0LygN4lv4rX/content/g7-urges-ukraine-to-cancel-e-declarations-for-anti-graft-
activists?inheritRedirect=false 
97 https://doi.org/10.1787/9789264056640-en 
98 https://doi.org/10.1787/9789264209091-en 
99 Згідно належної практики, повинен існувати системний процес визначення структури 
капіталу ДП, що враховує взаємозалежність між ефективністю використання капіталу, 
вимогами до норма його прибутковості та виплат дивідендів. Наглядові ради й керівництво 
ДП беруть на себе провідну роль у прийнятті рішень стосовно структури капіталу, але з 
урахуванням чітких вказівок держави. Чітко викладені принципи  формування оптимальної 
структури капіталу мають бути розроблені державою-власником, але повинні включати 
еталонне порівняння з аналогічними підприємствами, чиї акції котируються на  біржі, що 
впливає на структуру капіталу. 
100 Належною практикою вважається оприлюднення загальних очікувань щодо рівня 
дивідендів, прив’язуючи коефіцієнти їх щорічних виплат до досягнення оптимальної 
структури капіталу. В деяких випадках органи влади можуть отримати користь від 
оприлюднення цільового кредитного рейтингу, яким вимірюють оптимальність структури 
капіталу; і цей підхід працює рамковим керівним принципом для визначення щорічних 
дивідендів. 
101 Слід зазначити, що Наглядова рада НАК Нафтогаз України вже ухвалила нову редакцію 
Статуту підприємства. В цій переглянутій версії чіткіше визначено розподіл функцій та 
обов’язків між відповідними органами управління. Ухвалення Статуту може стати кроком 
уперед у подоланні неясності, привнесеної нещодавніми законодавчими актами, без 
перегляду законодавства в цілому. 
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Додаток А. Повноваження Наглядової ради НАК Нафтогаз України  
відповідно до Статуту Компанії 

Пункт 69 

1) затвердження відповідно до компетенції положень та регламентів, якими 
регулюються питання, пов'язані з діяльністю Компанії, крім тих, що підлягають 
затвердженню загальними зборами; 

2) підготовка та попереднє затвердження порядку денного і повідомлення про 
проведення загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про 
включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами 
позачергових загальних зборів, схвалення проектів рішень з питань порядку денного; 

3) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів 
відповідно до цього Статуту та у випадках, передбачених законом; 

4) прийняття рішення про розміщення Компанією цінних паперів, крім акцій, на 
суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Компанії за даними останньої 
річної фінансової звітності Компанії; 

5) прийняття рішення про викуп розміщених Компанією інших, крім акцій, цінних 
паперів; 

6) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом; 

7) затвердження умов контрактів, що укладатимуться з головою та членами 
правління, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується 
на підписання таких контрактів; 

8) обрання аудитора Компанії та визначення умов договору, що укладатиметься з 
ним, встановлення розміру оплати його послуг; 

9) вирішення питань про участь Компанії у господарських товариствах, об'єднаннях, 
про заснування інших юридичних осіб; 

10) вирішення питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно 
із законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Компанії; 

11) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо 
ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 
відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Компанії; 

12) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення 
яких є заінтересованість, у випадках, передбачених законом чи положеннями 
Компанії; 

13) визначення ймовірності визнання Компанії неплатоспроможною внаслідок 
прийняття нею на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі у зв'язку з 
виплатою дивідендів або викупом акцій; 
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14) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Компанії та затвердження умов 
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 

15) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає 
Компанії додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, 
встановлення розміру оплати її послуг; 

16) утворення комітетів наглядової ради, затвердження положень про них та 
переліку питань, які передаються їм для вивчення і підготовки відповідних 
пропозицій; 

17) призначення на посаду та звільнення з посади корпоративного секретаря; 

18) забезпечення управління ризиками та внутрішнього контролю, призначення на 
посаду та звільнення з посади керівника з питань управління ризиками, 
затвердження положення про нього та програми з управління ризиками; 

19) призначення на посаду та звільнення з посади керівника з питань комплаєнсу, 
керівника антикорупційної програми, керівника служби внутрішнього аудиту, 
затвердження положень про них; 

20) затвердження антикорупційної програми та програми запобігання порушенням 
вимог законодавства; 

21) схвалення проектів річної фінансової звітності для затвердження загальними 
зборами; 

22) проведення щорічного оцінювання своєї роботи та підготовка річного звіту 
наглядової ради; 

23) попереднє погодження рішень правління стосовно діяльності господарських 
товариств, єдиним акціонером (засновником, учасником) яких є Компанія, а саме 
щодо: 

• внесення змін до статуту; 

• реорганізації та ліквідації; 

• збільшення або зменшення статутного капіталу; 

• обрання та припинення повноважень керівника виконавчого органу; 

• обрання членів виконавчого органу у разі виникнення розбіжностей 
стосовно їх кандидатур між правлінням Компанії та керівником виконавчого органу 
відповідного господарського товариства; 

• відсторонення керівника виконавчого органу від здійснення повноважень та 
обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження керівника виконавчого 
органу; 

• затвердження умов контрактів, що укладаються з керівником виконавчого 
органу, встановлення розміру його винагороди; 

• затвердження стратегії діяльності, фінансового плану, бізнес-плану та 
інвестиційного плану; 

• затвердження положень про загальні збори та правління; 

• погодження вчинення правочинів, передбачених статтями 70 і 71 Закону 
України "Про акціонерні товариства", а також інших правочинів, для вчинення яких 
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необхідне попереднє погодження наглядової ради Компанії відповідно до цього 
Статуту; 

24) скасування рішення правління про відсторонення або припинення повноважень 
члена виконавчого органу господарського товариства, єдиним акціонером 
(засновником, учасником) якого є Компанія; 

25) затвердження порядку проведення перевірок фінансово-господарської діяльності 
господарських товариств, єдиним акціонером (засновником, учасником) яких є 
Компанія; 

Для господарських товариств, єдиним акціонером (засновником, учасником) яких є 
Компанія, рішення наглядової ради, прийняте з питань, зазначених у підпунктах 24 і 
25 цього пункту, є підставою для оформлення рішення загальних зборів акціонера 
(учасника); 

26) подання пропозицій щодо внесення змін до цього Статуту; 

28) надання згоди на вчинення: 

правочинів щодо купівлі-продажу, постачання та інших торгових операцій щодо 
природного газу, енергоресурсів, на суму, що перевищує: 

• 10 мільярдів гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, який 
розрахований за курсом Національного банку України станом на 31 грудня року, що 
передує року вчинення правочинів, - щодо закупівлі природного газу Компанією; 

• 5 мільярдів гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, який 
розрахований за курсом Національного банку України станом на 31 грудня року, що 
передує року вчинення правочинів, - щодо правочинів із продажу, постачання 
природного газу Компанією; 

інших правочинів на суму, що перевищує 3 мільярди гривень або еквівалент цієї 
суми в іншій валюті, який розрахований за курсом Національного банку України 
станом на 31 грудня року, що передує року вчинення правочинів, які здійснюються 
однією або поєднанням серій операцій, пов'язаних одним проектом та/або стороною; 

28) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради 
згідно з цим Статутом та законом. 

Пункт 70 

Наглядова рада має право приймати рішення з інших питань (крім тих, що належать 
до виключної компетенції загальних зборів), які можуть бути необхідними для 
ефективного виконання покладених на неї повноважень та оперативного вирішення 
питань забезпечення діяльності Компанії.  
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Додаток В. Повноваження Правління НАК Нафтогаз України відповідно 
до Статуту Компанії   

1) виконання планів та рішень загальних зборів і наглядової ради; 

2) розпорядження майном та коштами Компанії з урахуванням обмежень, 
встановлених цим Статутом та внутрішніми документами (положеннями, 
регламентами тощо) Компанії; 

3) здійснення попереднього розгляду питань, що підлягають обговоренню на 
загальних зборах та засіданнях наглядової ради, підготовка матеріалів, необхідних 
для розгляду таких питань, та організація виконання рішень загальних зборів і 
наглядової ради; 

4) вирішення питань управління юридичними особами, акціонером (засновником, 
учасником) яких є Компанія, а також філіями, представництвами, іншими 
відокремленими підрозділами. Для дочірніх підприємств (компаній), які засновані 
Компанією, рішення, прийняті правлінням, є рішеннями їх вищого органу - 
засновника та обов'язковими до виконання їх одноосібним або колегіальним 
виконавчим органом. Для господарських товариств, єдиним акціонером 
(засновником, учасником) яких є Компанія, рішення правління є підставою для 
оформлення рішення загальних зборів акціонерів (учасників) таких товариств за 
підписом голови правління. Для господарських товариств, у яких Компанія є не 
єдиним акціонером (засновником, учасником), рішення правління є підставою для 
оформлення завдання представнику Компанії на голосування на загальних зборах 
акціонерів (засновників, учасників) таких товариств.  

До компетенції правління відповідно до цього підпункту, зокрема, належить надання 
згоди на: 

• вчинення правочинів юридичними особами, єдиним акціонером 
(засновником, учасником) яких є Компанія, на суму, що перевищує 500 мільйонів 
гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, який розрахований за курсом 
Національного банку України станом на 31 грудня року, що передує року вчинення 
правочинів, у межах, передбачених затвердженими фінансовими планами таких 
юридичних осіб; 

• вчинення правочинів такими юридичними особами на суму, що перевищує 
200 мільйонів гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, який розрахований за 
курсом Національного банку України станом на 31 грудня року, що передує року 
вчинення правочинів, поза межами, передбаченими затвердженими фінансовими 
планами таких юридичних осіб або не включених в них; 

• укладення такими юридичними особами інших значних правочинів та 
правочинів із заінтересованістю відповідно до закону та їх установчих документів. 

Надання згоди на вчинення зазначених правочинів, якщо їх сума перевищує 
значення, які встановлені в підпункті 27 пункту 69 цього Статуту, здійснюється 
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виключно за умови попереднього погодження рішень правління Компанії 
наглядовою радою Компанії; 

5) затвердження фінансового плану та бізнес-плану юридичних осіб, єдиним 
акціонером (засновником, учасником) яких є Компанія; 

6) затвердження інвестиційного плану юридичних осіб, єдиним акціонером 
(засновником, учасником) яких є Компанія; 

7) прийняття рішення про реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств 
(компаній), які засновані Компанією, призначення комісій з реорганізації та 
припинення таких підприємств (компаній); 

8) внесення змін до статутів дочірніх підприємств (компаній), які засновані 
Компанією; 

9) вирішення питань організації господарської діяльності, фінансування, ведення 
обліку та звітності, роботи з цінними паперами; 

10) прийняття рішення про утворення та ліквідацію філій, представництв, інших 
відокремлених підрозділів, затвердження положень про них; 

11) призначення на посаду та звільнення з посади фінансового контролера, 
затвердження положення про нього; 

12) здійснення інших повноважень, які покладені на правління рішеннями загальних 
зборів або наглядової ради. 
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Додаток С. Рекомендації ОЕСР з фокусом на попередженні та 
переслідуванні корупції в середовищі ДП в Україні 

Стамбульський план дій із боротьби з корупцією: 4-й раунд моніторингу ОЕСР з 
фокусом на попередженні та переслідуванні корупції в середовищі ДП 

Стамбульський план дій із боротьби з корупцією (СПБК) - це субрегіональна програма експертної 
оцінки під егідою ОЕСР. Вона виконує аналіз країн і постійний моніторинг реалізації країнами-
учасницями рекомендацій щодо впровадження Конвенції ООН проти корупції та інших міжнародних 
стандартів і належних практик. Україна є членом цієї Програми; з-поміж напрямків, охоплених 4-м 
раундом моніторингу реалізації СПБК, Україна обрала “Попередження та переслідування корупції 
серед ДП”. Ці Рекомендації ухвалені 4 липня 2018 р 

1. Вжити негайних заходів зі збирання точних і актуальних даних щодо всіх ДП, чиїм власником є 
органи державної влади на центральному рівні, та забезпечити високу якість інформації – як 
фінансової, так і нефінансової. Особливого пріоритету слід надати інформації стосовно: (a) 
унітарних підприємств під управлінням єдиного керівника, через високі ризики корупції, та (б) 
100 найбільших ДП, на які припадає більша частина доходу та активів держави. 

2.      Ретельно оцінити цілі державної політики, що обґрунтовують державну форму власності, і 
розкрити інформацію про них; ухвалити їх та оприлюднити у формі документу політики щодо 
державної власності, в якому охоплено всі ДП, з особливою увагою до найважливіших для 
економіки; піддавати цю політику регулярному перегляду. Визначити функцію, повноваження й 
організаційну структуру  державного корпоративного управління  ДП та пояснити, яким чином 
держава реалізовуватиме свою політику у сфері власності. Забезпечити розроблення  узгодженням 
із політикою цілей для окремих ДП, з та їх оприлюднити. 

3. Уніфікувати правові засади корпоративного державного управління та ДП, при забезпеченні  
відповідності практики операційної діяльності ДП загальновизнаним корпоративним нормам. 
Зокрема, через високий ризик корупції, змінити організаційну форму унітарних підприємств на 
акціонерні товариства (АТ) чи іншу загальноприйнятну корпоративну форму, повністю усунувши 
організаційні форми, що застосовувались виключно до ДП. Для таких підприємств необхідно 
забезпечити належну та незаперечну законну власність на всі їх активи 

4. Перейти на повністю централізовану форму власності ДП і забезпечити, щоб будь-яка інституція, 
яка виконуватиме функцію власника, була укомплектована кваліфікованими професіоналами і 
захищена від неналежного втручання. 

5. A. Забезпечити запровадження на держпідприємствах Наглядових рад із більшістю незалежних 
членів шляхом структурованого, прозорого процесу висування їх кандидатур за заслугами. 
Забезпечити, щоб Наглядові ради мали необхідні повноваження та могли виконувати свої функції 
без неналежного втручання в їх діяльність. 

B. Позбавити органи державної влади права відбирати та призначати Керівників та інших 
управлінців ДП і передати Наглядовим радам функцію їх відбору з виконанням прозорого процесу 
на базі навичок; забезпечити захист Керівників ДП від зовнішньогo тиску та втручання в їх 
щоденну діяльності. 

6. Здійснювати належний контроль результативності ДП наступним чином: a) ДП звітують 
організаціям-власникам про результати своєї діяльності  вчасно та в обсязі, який вимагає 
законодавство; б) організації-власники виконують  належний фінансовий та економічний аналіз, а 
їх рішення скеровують ДП вважати на їх оцінку; в) організації-власники надають МЕРТ всю 
повноту інформації щодо результатів діяльності підконтрольних їм ДП  для виконання 
поглибленого аналізу; а також  г)  результати оцінок результативності враховують при формуванні  



ДОДАТОК  AAC │ 145 
 

РЕФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ДЕРЖАВНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ В СЕКТОРІ ВУГЛЕВОДНІВ В УКРАЇНІ © OECD 2019 
  

політичних, стратегічних або управлінських рішень у сфері корпоративного державного 
управління ДП. 

7.     Налагодити ефективний фінансовий контроль ДП наступним чином: a) запровадити функцію 
внутрішнього аудитуна ДП; б) забезпечити зовнішній аудит фінансової звітності великих ДП, 
сформованої відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), 
висококваліфікованими незалежними аудиторами; в) виконати перегляд поточних функцій 
Державної аудиторської служби України стосовно ДП та, як мінімум, усунути дублювання її 
функцій з функцією внутрішнього контролю ДП, механізмами контролю організацій-власників та 
верифікацією МЕРТ фінансових результатів ДП; а також г) попереджати використання функції 
аудиту для політичного чи іншого неналежного втручання в діяльність ДП. 

8. A. Забезпечити повне й прозоре звітування ДП відповідно розміру й потужності підприємства. 
Звітування фінансової та не нефінансової інформації  повинно відповідати вимогам високої якості 
розкриття корпоративної інформації згідно міжнародно визнаних стандартів та має охопити, що 
особливозапокоять державу й громадськість, зокрема, наявні заходи та інструменти боротьби з 
корупцією, націлені на попередження й усунення конфлікту інтересів. Слід приділити увагу тому, 
щоб додаткові звітні зобов’язання, накладені на ДП зверх тих, що стосуються приватних 
підприємств,  не створювали неприйнятний тягар на економічну діяльність ДП.  

B. МЕРТ має продовжити готувати і вдосконалювати зведену звітність, а також розглянути 
можливість перекладу цієї звітності іншими мовами. 

9. Забезпечити неухильне застосування положень нового законодавства про приватизацію (Закон 
України від 18.01.2018 № 2269-VIII "Про приватизацію державного і комунального майна") 

10. Надати належну ресурсну базу до-приватизаційним і приватизаційним функціям ФДМ та сприяти 
спроможності ФДМ виконувати його завдання, зокрема, вчасно передавати призначені на 
приватизацію ДП у власність Фонду. 

11. Забезпечити повну прозорість та доброчесність процесу приватизації шляхом ретельного 
впровадження законодавчих положень про попередження конфлікту інтересів стосовно всіх 
учасників приватизаційного процесу, включно з членами аукціонних комісій, зовнішніми 
радниками та посадовими особами, які відповідають за приватизацію в самих органах 
приватизації. 

12. Вжити заходів, націлених на ефективне скорочення кількості ДП, в тому числі через ліквідацію, 
злиття та інші типи реструктуризації. 

13. A. Забезпечити належне відображення заходів боротьби з корупцією в ДП в нових документах 
політики, а заходи, розроблені в рамках попередніх документів мають або бути реалізовані, або 
включені до нових ухвалених документів політики.  

B. Запровадити на ДП антикорупційні програми та забезпечити, щоб вони розроблялися для 
конкретного підприємства на базі оцінки ризиків, що уможливить протидію корупції та її 
попередження на ДП, що ухвалять такі програми. 

14. Забезпечити, щоб члени Комітету протидії корупції на ДП були призначені за результатами  
відкритого конкурсу, та їх кваліфікація регулярно підвищувалась, а також щоб вони мали доступ 
до ресурсів, необхідних для виконання їх обов’язків. 

15. A. У пріоритетному порядку чітко визначити в законодавстві, яких юридичних осіб та фізичних 
осіб у їх складі стосуються положення Закону України Про запобігання корупції.  

B. Забезпечити, щоб вимога декларування управлінцями ДП наявного майна, кого вона дотична, 
послідовно застосовувалась на всіх ДП. Розробити чіткі принципи щодо того, які особи у ДП 
повинні звітувати про власне майно.   

C. Забезпечити наявність практичних заходів захисту осіб, що повідомляють про випадки корупції 
на ДП.  

D. Проактивно залучати членів Комітету протидії корупції на ДП до навчання, яке організує 
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК); а тренінги з протидії корупції на ДП 
повинні відбуватися регулярно й бути орієнтованими на практику. 

E. Аналізувати задокументовані випадки зловживання та значущі кримінальні справи про 
корупцію у сфері закупівель на ДП, задля розроблення конкретних інструментів зменшення 
корупції та усунення наявних недоліків, що дозволяють на корумповану поведінку в цій сфері. 
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16. Й надалі підсилювати правозастосування в дотичних ДП кримінальних справах на всіх рівнях, а 
саме: a) розглянути можливість виконання операцій з охопленням усього сектору чи галузі з метою 
руйнування напрацьованих корупційних схем; б) надати Національному антикорупційному бюро 
України (НАБУ) та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) необхідні для цього 
ресурси, включно з підвищенням аналітичної спроможності та полегшенням доступу до інших 
офіційних експертів; в) оновити методичні рекомендації з найбільш проблемних і складних 
питань, таких як розрахунок збитків; г) продовжити й вдосконалювати міжнародну співпрацю по 
випадках корупції у сепкторі ДП; а також д)  відслідковувати, як мірою розвитку судової практики 
виявляти та розв’язувати проблеми, що виникають на стадії формування судових рішень. 

17. A. Забезпечити повне виконання задекларованих планів реформування кожного ДП у терміни, 
первинно визначені Урядом. Зокрема, реформування флегманів сектору ДП повинно 
продемонструвати реальну відданість реформам і готовність їх реалізувати.  

B. Забезпечити ефективну комунікацію і нагляд з боку державних організацій-власників  щодо 
впровадження узгоджених цілей компаній та політики корпоративного управління ДП; встановити 
чіткі канали комунікації з компанією та уникати чисельних рівнів формування рішень.  

18. Розглянути можливість виконання ОЕСР комплексного аналізу стану державної власності в 
Україні, включно з корпоративним управлінням ДП  з метою розробити кращі підходи до 
розв’язання чисельних проблем у чинному законодавстві та в засадах державного врядування.  

Джерело: OECD (2018), Anti-Corruption Reforms in Ukraine: Prevention and Prosecution of Corruption in 
State-Owned Enterprises, https://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/OECD-ACN-Ukraine-4th-Round-Bis-
Report-SOE-Sector-2018-ENG.pdf 
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