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AКТУAЛЬНI ПИТAННЯ ВПРОВAДЖЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗAХОДIВ  
ДЛЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ФAЛЬСИФIКAЦIЇ ЗВIТНОСТI

SPECIAL REQUESTS AS FOR IMPLEMENTATION  
OF PREVENTIVE MEASURES  

OF CONTROLLING THE REPORT FALSIFICATION 

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено сутність категорії «фальсифікація» у 

бухгалтерському обліку. Визначено основні чинники, які впли-
вають на формування фальсифікацій у фінансовій інформації. 
Охарактеризовано основні шaхрaйські дії у бухгалтерському 
обліку. Обґрунтовано заходи, реалізація яких забезпечить не-
допущення фальсифікації у фiнaнсовiй звітності.

Ключові слова: фінансова звітність, фальсифікація, шах-
райство, фактори ризику, контрольні заходи.

АННОТАЦИЯ
В статье исследована сущность категории «фальсифика-

ция» в бухгалтерском учете. Определены основные факторы, 
влияющие на формирование фальсификаций в финансовой 
информации. Охарактеризованы основные мошеннические 
действия в бухгалтерском учете. Обоснованы мероприятия, 
реализация которых обеспечит недопущение фaльсификaции 
в финансовой отчетности.

Ключевые слова: финансовая отчетность, фальсифи-
кация, мошенничество, факторы риска, контрольные меро-
приятия.

АNNOTATION
In the article the authors investigate the essence of the cate-

gory of "falsification" in accounting. The main factors that influence 
formation of falsifications in financial information are determined. 
The main features of swindling in the accounting are given. The 
measures of swindling prevention in the financial reporting are 
substantiated.

Keywords: financial reporting, falsification, fraud, risk factors, 
control measures.

Постановка проблеми. Зa останні кілька 
років світова економіка зaзнaлa суттєвих 
змін. Великий вплив нa неї мaли посилення 
глобaлiзaцiї та інтеграції, а також появa нових 
технологiй. Цi процеси суттєво змiнили умови 
функцiонувaння як великих, тaк i мaлих 
пiдприємств. Кiлькa гучних випaдкiв із про-
відними мiжнaродними компaнiями (Enrоn, 
WоrldCоm, HealthSоuth, Freddie Mac, Xerоx, 
Glоbal Crоssing, HIH, Adelphia Cоmmunicatiоns), 
якi через недостовірну iнформaцiю у фiнaнсовiй 
звiтностi суттєво пiдiрвaли довiру iнвесторiв нa 
фiнaнсових ринкaх, визначили роль достовiрної 
фiнaнсової звiтностi суб’єктiв господaрювaння 
для потенцiйних iнвесторiв тa кредиторiв під 

час прийняття ними рiшень щодо інвестування 
в розвиток того чи iншого бiзнесу. 

В умовах глобального ринку та суттєвого 
підвищення ролі інформації під час прийняття 
економічних рішень значно зростає значимість 
підвищення якості показників фінансової звіт-
ності. На достовірність показників та якість 
фінансової звітності суттєво впливає фальсифі-
кація даних, яка призводить до викривлення 
інформації про результати діяльності підпри-
ємства та прийняття на її підставі помилкових 
управлінських рішень. 

За даними Звіту про результати діяльності 
Державної аудиторської служби України та її 
територіальних органів за 2016 р., у резуль-
таті проведення майже 2,7 тис. контрольних 
заходів виявлено порушень фінансово-госпо-
дарської дисципліни, які призвели до втрат 
фінансових та матеріальних ресурсів, у більш 
ніж 2 тис. підприємств, установ та організацій. 
Загальна сума встановлених втрат становила 
понад 2,6 млрд. грн., у тому числі бюджетних 
коштів – понад 1,2 млрд. грн.

Варто відзначити, що фальсифікація звіт-
ності суб’єктів господарювання пов’язана пере-
дусім із питанням коригування облікових запи-
сів відповідно до прийнятих управлінських 
рішень керівництвом підприємства, а також 
коригування кінцевих результатів під впли-
вом прийнятих рішень із подальшою їхньою 
можливістю представлення у фінансовій звіт-
ності; по-друге, із питанням щодо розбіжностей 
показників фінансової звітності суб’єктів гос-
подарювання зі змінами у зовнішньому серед-
овищі діяльності підприємства та відповідно до 
вимог фінансового ринку. 

Таким чином, важливо дослідити чинники, 
що впливають на фальсифікацію фінансової 
звітності суб’єктів господарювання, та оці-
нити можливі заходи для запобігання форму-
ванню недостовірної інформації про діяльність 



987Глобальні та національні проблеми економіки

суб’єкта господарювання, відображеної у його 
фінансовій звітності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням питань, пов’язаних із методи-
кою виявлення фальсифікацій звітних даних, 
займалися такі науковці, як: В. Антипов, 
С. Бардаш, М. Брюханов, Ф. Бутинець, Г. Дави-
дов, С. Зубілевич, Н. Петренко, О. Смаглюк, 
Б. Усач, О. Челишева, Утрєнкова та ін. Про-
блему розслідування фальсифікацій висвітлено 
в роботах Д. Березіна, А. Волобуєва, О. Воло-
хової, О. Гадзевич, О. Кришевич, В. Лаврова, 
В. Ларичева, Т. Пазинич, Г. Спіріна, А. Шеве-
люхіної, С. Шарова та ін. Також заслуговують 
на увагу дослідження питань шахрайства у бух-
галтерському обліку вчених англомовних країн, 
зокрема: А. Оріол, Ч. Малфорд, С. Салварі, 
Р. Стерлінг, Г. Столові, Дж.Д. Томпсон та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на значний 
досвід у сфері фінансового контролю, сьогодні 
невирішеними залишається низка питань, 
пов’язаних з удосконаленням методики вияв-
лення фальсифікацій у фінансовій звітності 
суб’єктів господарювання. У зв’язку із цим 
подальші дослідження у зазначеному напрямі 
потребують зусиль наукового загалу. 

Мета статті полягає у визначенні чинників 
впливу на можливість фальсифікації фінансової 
інформації й обґрунтованні заходів, реалізація 
яких забезпечить недопущення фальсифікації у 
фінансовій звітності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Формування та представлення достовірної 
фінансової звітності є формою зворотного 
зв’язку, завдяки якій суб’єкт, який керує сис-
темою, отримує необхідну інформацію про її 
реальний стан для правильної оцінки фактич-
ного стану підприємства та результатів госпо-
дарської діяльності. Дослідження проблемних 
аспектів у сфері бухгалтерського обліку зде-
більшого пов’язане з достовірністю інформації, 
яка ним формується.

Із філософського погляду достовірність 
визначається як властивість інформації бути 
правильно сприйнятою, ймовірність відсутності 
помилок, форма існування істини [1], тобто 
достовірність означає певну обґрунтованість, 
доказовість знання про будь-що, надійність 
інформації. 

Достовірність у бухгалтерському обліку – це 
вимога до фінансової звітності, яка полягає у 
тому, що звітність має бути правдивою й мати 
повну інформацію про майновий, фінансовий 
стан підприємства та фінансові результати його 
діяльності [2]. 

Прийняття зацікавленими користувачами 
рішень на підставі фінансової звітності, безза-
перечно, пов’язане з інформаційним ризиком, 
який виникає і має місце через наявність обме-
жень, що впливають на якість інформаційних 
потоків, на підставі яких приймаються управ-
лінські рішення. До таких обмежень належать: 

неможливість адекватного сприйняття фінан-
сової інформації некваліфікованими користу-
вачами; упередженість облікової інформації; 
вплив рівня суттєвості інформації на прийняття 
управлінських рішень тощо. 

А. Шевелюхіна звертає увагу на такі ризики 
суттєвого викривлення фінансової звітності, 
як завищення прибутку, зменшення виручки, 
витрат, активів та зобов’язань, некоректне роз-
криття інформації у примітках до звітності, 
викривлення величини грошових потоків [3]. 

Своєю чергою, О. Гадзевич указує на необ-
хідність у процесі оцінки ризику недобросовіс-
ного складання фінансової звітності компанії 
зовнішнім аудитором використовувати фактори, 
що дають змогу ідентифікувати та оцінити пси-
хологічну схильність менеджменту компанії до 
навмисної фальсифікації цієї звітності [4]. 

Таким чином, оточуюче середовище, а також 
устрій на підприємстві мають вплив на фальси-
фікацію фінансової звітності. У зв’язку із цим 
було визначено основні чинники впливу на фор-
мування фальсифікацій у фінансової звітності 
підприємства (табл. 1).

Важливість окреслення факторів убачаємо 
в пошуку можливостей зниження їх впливу на 
достовірність показників фінансової звітності. 
Якість фінансової інформації, яка передусім 
оцінюється через її достовірність, підлягає 
впливу низки умов та середовища, в якому фор-
мується облікова інформація. 

Узагальнюючи множину факторів, які прямо 
або опосередковано впливають на рівень досто-
вірності фінансової звітності, І. Утрєнкова [5] 
виокремлює дві групи: суб’єктивні (недостатня 
кваліфікація персоналу, недостатність кіль-
кісних і аналітичних показників, відсутність 
документального оформлення господарських 
операцій, невідповідність обліку і звітності 
нормативній базі, варіантність представлення 
інформації, свідоме викривлення даних) та 
об’єктивні (множинність оцінок, варіантність 
розрахункових алгоритмів). 

При цьому важливо вказати на роль у фор-
муванні достовірної фінансової звітності й 
таких умов, як вчинені злочини, спрямовані на 
юридичну особу, до яких належать крадіжка, 
шахрайство, привласнення і розтрата. 

Крадіжка може бути здійснена особою, яка не 
є співробітником підприємства, або особою, яка 
несе матеріальну (повну або обмежену) відпо-
відальність за привласнені цінності. Крім при-
власнення матеріальних цінностей, крадіжка 
включає й дії з приховування злочинності. За 
винятком випадків, коли для приховування 
злочину вживаються дії із заміни, виправлення 
або знищення доказів, на показники фінансо-
вої звітності крадіжка безпосередньо прямого 
впливу не здійснює. На достовірність інфор-
мації фінансової звітності прямо впливають 
тільки факти навмисного приховування слідів 
злочину, коли фактичні (реальні) дані заміню-
ються фіктивними, підробленими.
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У разі привласнення та розтрат матеріаль-
них цінностей, які здійснюються працівниками 
підприємства або його контрагентами, можли-
вість приховування таких дій визначає пев-
ний рівень впливу на достовірність фінансової 
інформації. 

Специфічним економічним злочином є шах-
райство, що може здійснюватися як працівни-
ками, так і зовнішніми щодо підприємства осо-
бами. Такі характеристики шахрайських дій, 
як обман, зловживання довірою, планування 
приховування злочинних дій, визначають сут-
тєвий вплив на достовірність показників фінан-
сової звітності. 

Шахрайства в бухгалтерському обліку 
мають різні прояви, одним з яких є фальсифі-
кація фінансової звітності. Слід зазначити, що 
фальсифікація фінансової звітності має значні 
наслідки на розвиток та функціонування ринку 
капіталу, довіру його учасників до інформації, 
яка розкривається у фінансовій звітності та під-
лягає оприлюдненню. 

На підставі дослідження підходів до тракту-
вання поняття «фальсифікація» можливо виді-
лити такі її ознаки: 

– фальсифікація фінансової звітності, як і 
будь-які інші шахрайські дії, є навмисною дією 
для обману людини або групи людей; 

– фальсифікація фінансової звітності нано-
сить її користувачам певну шкоду; 

– фальсифікація фінансової звітності – це 
найчастіше дія або бездіяльність, сутність 
якої полягає або у формальному застосуванні 
бухгалтерських стандартів, або в ухиленні від 
застосування норм бухгалтерських стандартів у 
процесі підготовки фінансової звітності та роз-
криття фінансової інформації. 

Таким чином, фальсифікація фінансової 
звітності є умисним викривленням, спотво-
ренням інформації у фінансовій звітності для 
обману зовнішніх або внутрішніх користувачів. 

Фальсифікація фінансової інформації здій-
снюється різноманітними способами, які 

можна класифікувати за такими схемами: 
завищення вартості активів; заниження вар-
тості зобов’язань; заниження витрат; зави-
щення доходів; створення тимчасових різ-
ниць (в одному періоді завищення доходів, а в 
іншому – їх заниження); неправильна класифі-
кація балансових статей (для впливу на коефіці-
єнти ліквідності та інші фінансові показники); 
неналежне розкриття фінансової інформації 
(відсутність повної інформації у примітках до 
фінансової звітності або її викривлення); змі-
шаний (комбінований) спосіб. 

Вірогідність виявлення шахрайства у 
фінансовій звітності компаній, як пока-
зує практика, невелика. Відсутня й сувора 
відповідальність за подібного роду діяння. 
У результаті шахрайство у фінансовій звіт-
ності стає вибором чималого числа підпри-
ємств. Необхідно посилити увагу до цієї про-
блеми, зокрема до проведення комплексних 
досліджень у цьому напрямі, у тому числі і 
з пошуку додаткових індикаторів, які вка-
зують на наявність шахрайства у фінансовій 
звітності. Справа у тому, що це питання до 
кінця ще не вирішено. А для інших – треба 
ще розробляти відповідний інструментарій їх 
пошуку. У міжнародній практиці від зовніш-
ніх аудиторів тепер вимагають обов’язкову 
перевірку фінансової звітності компаній на 
предмет наявності в ній фактів шахрайства.

Реалізація даних пропозицій дасть змогу 
вирішити лише частину проблем, які існують 
у даній сфері. Паралельно необхідно на рівні 
держави внести суттєві зміни в законодавчу 
базу щодо формування фінансової звітності 
підприємств, в якій навіть немає визначення 
поняття «шахрайство у фінансовій звітності». 
Відсутня і кримінальна відповідальність осіб за 
подібного роду дії, що за сучасних умов (ура-
ховуючи тяжкість породжуваних такими зло-
чинами наслідків) цілком можна розцінювати 
як аномальне явище. Україні явно не вистачає 
аналога закону Сарбейнса – Окслі, прийнятого 

Тaблиця 1
Клaсифiкaцiя факторів ризику фaльсифiкaцiї фiнaнсової звiтностi суб’єктiв господaрювaння

Фaктори опосередковaного впливу Фaктори безпосереднього впливу
Полiтичнi тa економiчнi (фaктори, що зaлежaть 
вiд полiтичної тa економiчної ситуaцiї в крaїнi 
в певний момент чaсу: рiвень вiдсоткової стaвки 
тa вaлютного ризику; рiвень розвитку фондового 
ринку; стaндaрти пiдготовки фiнaнсової звітності; 
рiвень інфляції; нестaбiльнiсть полiтичної ситуaцiї в 
крaїнi тощо)

Оргaнiзaцiйнi (фaктори, якi безпосередньо 
впливaють нa порядок пiдготовки фiнaнсової 
звітності: системa корпорaтивного упрaвлiння; 
кaдровий склад; професiйнi якостi прaцiвникiв 
підприємства; нaявнiсть конфлiкту iнтересiв мiж 
прaцiвникaми пiдприємствa тощо)

Соцiaльнi тa культурнi (фaктори, що 
хaрaктеризують соцiaльне знaчення пiдготовки 
фiнaнсової звiтностi в межaх певної крaїни: 
внутрiшня культура пiдготовки фiнaнсової звітнос-
ті; рiвень культури корпорaтивного упрaвлiння в 
певнiй крaїнi тощо)

Фiнaнсово-економiчнi (фaктори, що зaлежaть вiд 
плaнувaння тa особливостей дiяльностi підприєм-
ства: технологiчний процес; нетипове вiдобрaження 
фaктiв господaрського життя у звiтностi підприєм-
ства; тривaлiсть виробничого циклу тощо)

Специфiчнi (фaктори, що хaрaктеризують гaлузеву 
специфiку дiяльностi певного пiдприємствa у певнiй 
крaїнi, особливостi розвитку конкретної гaлузi в 
конкретнiй крaїнi тощо)

Спричиненi системою внутрiшнього контролю нa 
пiдприємствi (фaктори, що хaрaктеризують рiвень 
внутрiшнього контролю (aудиту) нa пiдприємствi, 
вплив нa зовнiшнiх aудиторiв пiд чaс перевiрки 
звiтностi компaнiї тощо)

Джерело: розроблено з використанням [6]
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в США в липні 2002 р., з упровадженням якого 
різко скоротилася кількість подібного роду еко-
номічних злочинів [7].

Наведемо основні причини, які спонукають 
до фальсифікації звітності:

– жорстка конкуренція;
– відсутній або слабкий державний нагляд 

за складанням звітності підприємством, незва-
жаючи на його організаційно-правову форму та 
вид діяльності;

– низький рівень кваліфікації бухгалтерів 
та аудиторів, відсутність досвіду в складанні 
звітності, їх незнання загальних основ мето-
дики перевірки відповідності фактів господар-
ського життя;

– особиста матеріальна зацікавленість 
управлінського персоналу підприємств і 
зовнішніх контролюючих органів – організато-
рів обліку та контролю;

– відсутність або занадто низький рівень 
адміністративної та кримінальної відповідаль-
ності менеджменту, бухгалтерів та аудиторів за 
фальсифікацію звітності [8].

Основоположними індикаторами, що можуть 
свідчити про здійснення фальсифікації звіт-
ності за певних умов, визначено такі:

– темпи зростання виручки від продажу 
вищі середньогалузевих;

– темпи зниження частки маржинального 
доходу у виручці за одночасного збільшення 
виручки і зниження частки маржинального 
доходу;

– темпи зростання оборотності дебітор-
ської заборгованості (за її різкого зростання/
зниження порівняно з попереднім періодом) у 
днях;

– темпи зростання частки витрат, що при-
падають на виручку від продажів (якщо спосте-
рігається її значна різниця порівняно з попере-
днім рівнем);

– темпи зростання фінансового важеля за 
його різкого коливання порівняно з попереднім 
періодом [9].

На нашу думку, позитивні аспекти закону 
Сарбейнса – Окслі доцільно застосувати в наці-
ональній системі, зокрема:

– посилити роль внутрішнього контролю, 
розробити спеціальні положення з відповід-
ними функціями, правами та обов’язками вну-
трішніх аудиторів;

– розробити правила щодо порядку розслі-
дування шахрайств у фінансовій звітності; 

– переглянути терміни зберігання докумен-
тації аудиторських фірм (у межах 10 років);

– розширити перелік заборонених послуг, 
які аудиторські компанії не можуть надавати 
своїм клієнтам. Слід передбачити норму, що 
стосується обов’язкової ротації партнера ауди-
торської компанії;

– встановити чіткі правила щодо того, хто 
повинен підписувати фінансову звітність. Ува-
жаємо, це необхідно зробити для директора та 
головного бухгалтера;

– посилити відповідальність за викрив-
лення фінансової звітності серед усіх осіб і 
структур, задіяних у її підготовці та контролі її 
якості.

Методика виявлення фальсифікації звітності, 
яку можна було б застосовувати для різних видів 
звітності, не може існувати через особливості 
господарювання підприємства, різні методики 
формування звітності. Також причиною є засто-
сування кожний раз нових методів вуалювання, 
приховування даних фінансових звітах. 

Висновки. На основі проведеного дослі-
дження доцільним є окреслення двох груп 
факторів ризику фальсифікації фінансової звіт-
ності: які здійснюють безпосередній вплив на 
фінансову звітність; які опосередковано впли-
вають на показники звітності. Запропонована 
класифікація факторів ризику фальсифікації 
фінансової звітності є необхідною для система-
тизації ризиків фальсифікації звітності для їх 
мінімізації та уникнення у процесі формування 
показників фінансової звітності.

Подальших досліджень потребують питання 
нівелювання впливу виявлених факторів на 
достовірність фінансової звітності, забезпечення 
вчасного виявлення та попередження шахрай-
ських дій в бухгалтерському обліку.
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