
Інвестиції: практика та досвід № 21/2015108
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інтеграційні процеси та розвиток міжнародних економ�

ічних відносин сприяли стрімкому розвитку кількості акціо�

нерних товариств та корпорацій у нафтогазовій галузі еко�

номіки Україні. Поступовий розвиток вищезазначених про�

цесів актуалізував потребу у контролі функціонування вкла�

деного в ту чи іншу компанію капіталу та діяльності найма�

них працівників з боку акціонерів. Всі ці фактори зумовили

появу та розвиток поняття "зовнішній фінансовий аудит". У

теорії та практиці існує безліч концепцій особливостей по�

будови системи зовнішнього фінансового аудиту на

підприємстві, однак відкритимизалишаються питання щодо

проведення такого роду аудиту на підприємствах, які функ�

ціонують в нафтогазовій галузі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ ТА НЕВИРІШЕНІ
ЧАСТИНИ ПРОБЛЕМИ

Окремі аспекти питання стосовно особливостей прове�

дення зовнішнього фінансового аудиту в компаніях різної

структури власності та галузі функціонування розглядали

такі дослідники, як Богомазов М. [1], Бутинець Ф.Ф. [2],

Десятник О.М. [3], Жуковська С. [4], Курунтяєв В.В. [5].

Однак, незважаючи на суттєві результати, отримані вище�

означеними вченими та компаніями, сьогодні недостатньо

розробленими залишаються питання особливостей прове�

дення зовнішнього аудиту на підприємствах нафтогазової

промисловості з урахуванням галузевої специфіки.
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Зовнішній фінансовий аудит є одним з інструментів, який націлений на підтвердження достовірності

фінансової звітності, підготовленою компанією. Основною метою статті є вивчення, аналіз та узагаль"

нення основних методів та підходів до проведення зовнішнього фінансового аудиту в компаніях нафто"

газової галузі з урахуванням їх специфіки. З використанням методів синергії та біфуркації автором сфор"

мовано основні особливості проведення зовнішнього аудиту у нафтогазовій компанії та запропоновано

використання додаткових механізмів та процесів, які можуть здійснювати зовнішні аудитори для мак"

симізації вартості активів компанії. Використання в практичній діяльності запропонованих автором

підходів дасть змогу зовнішнім аудиторам більш точно формулювати висновки щодо діяльності ком"

панії в ретроспективному періоді та дозволить мінімізувати кількість банкрутств компаній.

External financial audit is a tool, which aims to verify the accuracy of financial statements prepared by the

company. The main purpose of the article is to study the analysis and synthesis of the main methods and

approaches to external financial audit in the oil and gas industry companies, taking into account their specificity.

Using methods synergies and bifurcation author formed the main features of the external audit of the oil and

gas companies and suggested the use of additional mechanisms and processes that external auditors can

perform to maximize the value of assets. Using in practice offered the author approaches will allow external

auditors to more accurately formulate opinions on the activities of a retrospective period and will minimize the

number of bankruptcies of the companies.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є аналіз теоретичних підходів і подальше

удосконалення підходів до проведення зовнішнього фінан�

сового аудиту в компаніях нафтогазового сектору з ураху�

ванням специфіки їх діяльності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розділяють два види зовнішнього аудиту: обов'язковий

та ініціативний (який проводиться з ініціативи замовника).

Відповідно до статті 8 Закону України "Про аудиторську

діяльність" обов'язковий аудит проводиться у разі:

1) підтвердження достовірності та повноти річної фінан�

сової звітності та консолідованої фінансової звітності пуб�

лічних акціонерних товариств, підприємств — емітентів об�

лігацій, професійних учасників ринку цінних паперів, фінан�

сових установ та інших суб'єктів господарювання, звітність

яких відповідно до законодавства України підлягає офіцій�

ному оприлюдненню, за винятком установ і організацій, що

повністю утримуються за рахунок державного бюджету;

2) перевірки фінансового стану засновників банків,

підприємств з іноземними інвестиціями, публічних акціо�

нерних товариств (крім фізичних осіб), страхових і холдин�

гових компаній, інститутів спільного інвестування, довірчих

товариств та інших фінансових посередників;

3) емітентів цінних паперів, які здійснюють публічне

розміщення, та похідних (деривативів), а також при отри�

манні ліцензії на здійснення професійної діяльності на рин�

ку цінних паперів;
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4) в інших випадках, передбачених нормами чинного

законодавства України [6].

Основну мету проведення зовнішнього аудиту для ком�

паній нафтогазового сектору, на думку автора, можна сфор�

мулювати трьома основними задачами:

1. Управління витратами.

2. Розширення бізнесу, в тому числі, вихід на іноземні

ринки (наприклад, підготовка нафтогазового підприємства

до виходу на IPOна світових фондових біржах).

3. Залучення капіталу.

На підставі проведеного аналізу підприємств нафтогазо�

вого сектору (таких, як GroupDF, WOG, Total, C.A.T. Оil AG,

TimanOil&Gas, PetroChina, Shell, NorskHydro, Sinopec, Shevron

та інші) в частині особливостей здійснюваних зовнішніх фінан�

сових аудитів цих компаній автором сформульовано основні

особливості проведення зовнішнього фінансового аудиту в

компаніях нафтогазового сектору (табл. 1).

При цьому, на думку автора, в умовах сьогодення по�

ряд з трьома вищезазначеними задачами зовнішнього ауди�

ту, що формулюють основну його ціль, необхідно врахову�

вати ще одну, а саме використання в операційній діяльності

нафтогазової компанії інновацій та інвестиції компанії в роз�

виток таких іновацій.

Маков В.М. стверджує, і автор погоджується з цією дум�

кою, що інновації та інвестиції є основою технологічного роз�

витку нафтогазових компаній, які забезпечують конкурентні

переваги на внутрішньому та зовнішньому ринках. При цьо�

му, у сучасних умовах застосування інноваційних технологій

є одним з джерел підвищення технологічного рівня вироб�

ництва вищеозначених компаній у конкурентній боротьбі на

ринках збуту. Реалізація технологічних інновацій впливає на

такі показники діяльності підприємства [13, с. 4]:

1) витратні норми спожитих матеріалів та енергії;

2) обсяги виробленої продукції;

3) продуктивність праці;

4) кількість працівників;

5) собівартість продукції;

6) балансовий прибуток;

7) фондовіддача;

8) рентабельність.

Таблиця 1. Основні особливості проведення зовнішнього фінансового аудиту в компаніях
нафтогазового сектору

Джерело: розроблено автором на основі [7—12] та офіційних сайтів компаній, зазначених у таблиці.

 
/  

   
  

 

,      
   

  
,   

     
1 2 3 4 

1 ’   

1.1 

  , 
   

   
 

 

•  

1.1 

 , 
   

   
  

( , USGAAP) 

 • Group DF
• WOG 
• Total 
• C.A.T. il AG 
• TimanOil&Gas 

2   

2.1    
 

•   
•    
•     
•   
•   
•    

• OKKO 
•  
• British Petroleum 
• AxxonMobil 

2.2   

•  
•    
•   
•    
• -   
•    

 
•    

 

• Petrobras 
•    
•  
•  
•  
•  
• -BP 
•  

2.3  

•       
  

•     
 

• PetroChina
• Shell 
•  « », 
•  « », SibirEnergy 

2.4    

•     
 '     

   
•     ( ) 

   , , -
, ,   

• ConocoPhillips 
• Statoil 
• ENI 
•  

2.5 
  

     
(M&A) 

•     
   (  

PurchasePriceAllocation, PPA) 
•  -  
•      

 
•    
•    , 

   

• Norsk Hydro 
• Sinopec 
• Shevron 



Інвестиції: практика та досвід № 21/2015110

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

На думку Мюшлера Дж.Ф., припущення щодо проведе�

ного зовнішнього аудиту будь�якої компанії не може бути

сформульовано виключно на підставі публічної інформації.

Це дуже складний процес, який порівнює різні заходи, такі

як: оцінка системи внутрішнього контролю, оцінка фінан�

сового стану підприємства, оцінка фінансових і прогнозо�

ваних нефінансових даних, виявлення шахрайства. Зазна�

чені вище заходи мають бути виконані в рамках співпраці

між зовнішнім аудитором, бухгалтером, топ�менеджментом

та підрозділом внутрішнього аудиту [14, c. 772].

Менон К. та Уільямс Д. вважають, що правила аудиту ви�

магають від аудиторів дуже ретельного аналізу діяльності ком�

панії з максимальною прискіпливістю. Якщо після розгляду

всієї відповідної інформації, аудитор має серйозні сумніви про

здатності підприємства продовжувати свою діяльність у найб�

лижчому майбутньому, то аудитор повинен модифікувати ауди�

торський звіт і зазначити такі сумніви [15, c. 2100].

Чен К. та Чертч Б. стверджують, що учасники ринкузаці�

кавлені в оцінці аудитора про безперервність діяльності, зок�

рема, у світлі збільшення кількості банкрутств, тому вони ба�

чать свою корисність в поясненні максимізації прибутку, що

відбувається навколо банкрутства інших компаній [16, c.120].

З іншого боку, на думку Гуірал�Контереса А., можна спосте�

рігатизначний вплив аудиторських звітів на кредитний рей�

тинг компаній, за результатами перевірки яких ці звіти напи�

сані [17, c. 290]. Тим не менш, за даними дослідження, про�

веденого науковцями Меноном К. та Шварцем К. [18, с. 308]

менш, ніж 43% збанкрутілих компаній за результатами про�

веденого в цих компаніях зовнішнього фінансового аудиту

були кваліфіковані як банкрути на основі принципу безперер�

вності діяльності. Це дослідження показує, що принцип без�

перервності діяльності не може бути основоположним при

формулюванні висновку стосовно діяльності тієї чи іншої ком�

панії за звітний період. Тому аудиторам більш доцільно при

здійсненні зовнішнього фінансового аудиту застосовувати

такі методики, як модель Альтмана (Altmanmodel) та моделі

нечіткої логіки (fuzzymodels) [19; 20, с. 275].

Таким чином, за результатами аналізу особливостей про�

ведення зовнішнього фінансового аудиту в компаніях нафто�

газового сектору автором розроблено алгоритм здійснення

такого виду аудиту у компаніях цієї галузі (рис. 1).

Суть даного алгоритму в тому, що зовнішній аудит пови�

нен складатись із двох процесів: аналіз фінансової звітності

компанії та оцінка систем контролю за достовірністю фінан�

сової звітності. Перший процес є наслідком діяльності компанії

за звітний період (тобто, вся операційна діяльність компанії за

звітний період відображається у 4 основних формах фінансо�

вої звітності), тому дуже важливо перевірити достовірність

фінансової звітності та її відповідність вимогами чинного за�

конодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності

за основними п'ятьма принципами, що описані нижче.

Відповідно до Міжнародних стандартів фінансової

звітності [21] здійснення зовнішнього аудиту повинно бути

спрямовано на здійснення загальноприйнятих практик та

Рис.1. Алгоритм здійснення зовнішнього фінансового аудиту в нафтогазовій компанії

Джерело: власна розробка автора.
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методик для означення достатніх доказів відповідності

внутрішнім нормативним документам та міжнародним стан�

дартам з використанням наступних принципів:

1. Повнота:

1.1. Все, що повинно бути присутнім у фінансовій

звітності, в ній присутнє.

1.2. Всі активи, зобов'язання та інтереси, пов'язані з

власністю, існуючі на дату балансу, відображені у звітності.

1.3. Всі операції, пов'язані з доходами і витратами, за

звітний період відображені у звітності.

2. Істотність:

2.1. Все, що присутнє у фінансовій звітності, повинно

бути в ній присутнім.

2.2. Всі записані активи існують на дату балансу та

підприємство має на них права власності.

2.3. Всі записані зобов'язання та інтереси, пов'язані з

власністю, існують на дату балансу.

2.4. Всі записані операції, пов'язані з доходами і витра�

тами, відображають економічні події, що відбулися у звітно�

му періоді.

3. Точність.

3.1. Всі записані активи, зобов'язання, інтереси, пов'я�

зані з власністю, доходи і витрати показані в облікових за�

писах в сумах, які є арифметично правильними, належним

чином обробленими і правильно розміщеними.

4. Оцінка:

4.1. Все показано з урахуванням правильної оцінки, на�

приклад: всі записані активи, зобов'язання і інтереси, пов'я�

зані з власністю, належним чином оцінені відповідно до їх

характеру та обліковуються за відповідними принципами.

5. Подання:

5.1. Всі активи належним чином класифіковано, описа�

но та розкрито відповідно до застосовних облікових прин�

ципів та вимог законодавства.

Другий процес полягає у перевірці ефективності систем

контролю у діяльності компанії, а саме системи внутрішнь�

ого контролю, системи запобігання шахрайським діям тощо.

Також на другому (заключному) етапі аудитор повинен

здійснити перспективний аналіз діяльності компанії у наступ�

ному звітному періоді. Другий етап закінчується форму�

люванням висновку аудитора щодо діяльності компанії та

достовірності її фінансової звітності зокрема. Висновок, що

формується аудитором може бути або умовно�позитивним

або негативним. Аудитор у разі наявності мотивованих

підозр щодо недостовірності фінансової звітності або інших

проблем в діяльності компанії може відмовитись від вислов�

лення об'єктивної думки, проте в такому випадку у своєму

звіті повинен обов'язково зазначити причини такої відмови.

При цьому для належного планування аудиторської пе�

ревірки діяльності нафтогазової компанії за звітний період

було б доцільним використовувати розроблений автором

порядок використання даних та інформації для досягнення

цілей зовнішнього аудиту (табл. 2).

ВИСНОВКИ
Таким чином, саме при здійсненні процесу зовнішнього

фінансового аудиту нафтогазової компанії з урахуванням

вищезазначених факторів можливо мінімізувати потенційні

та існуючі ризики, а також нівелювати негативні наслідки,

що можуть виникати в операційній та бізнес�діяльності ком�

паній у цій галузі економіки.

Побудова системи зовнішнього фінансового аудиту з ура�

хуванням наданих автором рекомендацій дозволить вчасно

виявляти слабкі та уразливі місця в бізнес�діяльності підприє�

мства, допоможе максимізувати прибуток у перспективному

періоді, мінімізувати репутаційні та комплаєнс�ризики, поси�

лити позиції підприємства на етапі становлення і розвитку

ділових відносин з третіми особами такими, як кредитні рей�

тингові агентства, потенційні покупці / інвестори, кредито�

ри, страхові компанії, контрагенти і бізнес�партнери.
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Джерело: власна розробка автора.
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