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дієвий і ефективний державний фінансовий контр-
оль, і особливо зовнішній, як відомо, є запорукою 
створення умов для фінансової стабілізації та сприяє 
забезпеченню фінансової безпеки держави.
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Постановка проблеми. Неправдивість фінансової 
звітності може бути спричинена спробами управлін-
ського персоналу приховати доходи або, навпаки, 
завищити їх, щоб ввести в оману користувачів 
фінансової звітності через зміну сприйняття ними 
фінансових результатів та прибутковості підприєм-
ства. Свідоме викривлення фінансової звітності може 
здійснюватися через зовнішній та внутрішній тиск 
на управлінський персонал для досягнення очікува-
них доходів, зокрема коли неспроможність досягти 
фінансових цілей може мати значні наслідки для 
управлінського персоналу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питаннями фальсифікації займалися такі україн-
ські й зарубіжні науковці, як: Т.А. Бутинець [1], 
А.М. Шевелюхіна [2], С.В. Бардаш [3], О.І. Гадзе-

вич [4], О.В. Кришевич [5], О.В. Смаглюк [6], 
П.Н. Майданевич [7].

Постановка завдання. Різновиди викривлення 
облікових даних в звітності, основні причини фаль-
сифікації інформації та наслідки її представлення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Усві-
домлена можливість викривлення фінансової звітності 
або незаконне привласнення активів існує, коли від-
повідальний працівник підприємства вважає, що вну-
трішній контроль можна обійти тому що, наприклад, 
він користується довірою або знає про конкретні недо-
ліки внутрішнього контролю. Працівники підприєм-
ства, як правило, можуть знайти раціональне виправ-
дання для скоєння шахрайства [8].

Розглянемо види спотворень бухгалтерських 
даних (рис. 1).
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Рис. 1. Перелік спотворень  
бухгалтерських даних за видами

Обман може здійснюватися шляхом маніпулювання, 
фальсифікації і зміни записів на рахунках бухгалтер-
ського обліку в облікових реєстрах або документах; 
навмисного неправильного віднесення до активів різних 
статей; знищення або пропуску записів або документів; 
відображення операцій без розкриття їх змісту тощо.

Термін «помилка» стосується ненавмисних пору-
шень у відображенні фінансової інформації, які 
виникають в результаті арифметичної або граматич-
ної помилки в записах облікових даних; випадкового 
пропуску або неправильного уявлення про окремі 
факти; хибних показань вимірних приладів; відхи-
лень від правил здійснення контролю за діями мате-
ріально відповідальних осіб під час проведення пер-
винного обліку та складання звітів тощо.

Під час перевірки можуть бути виявлені ззовні 
однакові факти порушень, які після дослідження їх 
змісту можна класифікувати як навмисні (обман) і 
ненавмисні (помилка). В реальному житті іноді буває 
складно відрізнити обман від помилки. А оскільки, 
зрештою, це призводить до порушень законодавства, 
то ми будемо використовувати термін «помилка» для 
відображення порушень при веденні бух обліку [9]. 

Ненавмисні спотворення – помилки, здійснені 
через некомпетентність, халатність та неуважність, а 
також викликані недосконалістю системи бухгалтер-
ського обліку та чинного законодавства. Ймовірність 
виникнення помилок підвищується в умовах зміни 
інструктивно-методичних матеріалів, що стосуються 
бухгалтерського обліку та оподаткування. Ненавмисні 
помилки поділяються на технічні та бухгалтерські.

Технічні помилки виникають, наприклад, при 
складанні та розрахунку податкових платежів:

1) у процесі розрахунку сум податків (застосу-
вання неправильної ставки);

2) при перенесенні даних бухгалтерського обліку 
в податкові декларації (розрахунки);

3) при неправильному заповненні рядків декла-
рації за умови повного і правильного відображення 
вироблених організаціям операцій в регістрах бух-
галтерського обліку.

До цього ж типу належать відхилення, допущені 
через неуважність, неправильні переноси сальдо по 
рахунках і т.д. 

Переважна частина подібних спотворень повинна 
бути виявлена і усунена системою внутрішньогоспо-
дарського контролю. 

Бухгалтерські помилки виникають в результаті 
неправильного відображення на рахунках бухгал-
терського обліку фінансово-господарських операцій. 
При цьому особливо виділяють помилки, що при-
зводять до заниження або завищення об'єктів опо-
даткування, внаслідок яких спотворюються резуль-
тати фінансово-господарської діяльності організації, 
відображаються у звітності і в підсумку неправильно 
обчислюються податки. 

Навмисні помилки є засобом ділової політики 
організацій, зокрема акціонерних товариств. Скла-
довою частиною загальної ділової політики акціо-
нерних товариств слід вважати балансову політику, 
тобто свідомий вплив на форму і зміст публікова-
них балансів. Існують мотиви, обумовлені госпо-
дарськими причинами і цілями, які спонукають 
керівників акціонерних товариств вести балансову 
політику, спрямовану на спотворення становища 
та інформації про майно товариства або результатів 
його діяльності.

Неповнота обліку фактів господарського життя 
часто зустрічається через слабке знання правил 
обліку і призводить до заниження звітних даних. 
Наприклад, товари, що надійшли від постачальни-
ків, придбані за договором поставки або купівлі-про-
дажу, організація «не відбила», оскільки за догово-
ром товари повинні оплачуватися після їх реалізації, 
хоча право власності на товари виникає в момент їх 
приймання; або підприємство не врахувало штрафи 
від дебітора, присуджені судом, не відобразило отри-
мані векселі, видані на його ім'я.

Необгрунтованість облікових записів означає, що 
факт господарського життя відображений в обліку 
без достатніх на те підстав. Типовою помилкою 
такого типу є включення в баланс майна, на яке під-
приємство не має права власності (наприклад, осно-
вних засобів, взятих в оренду, або товарів, отрима-
них на комісію, а також векселів та інших цінних 
паперів, прийнятих у заставу). Помилки в обгрун-
тованості призводять до завищення показників звіт-
ності [10].

Помилки в періодизації пов'язані з неправиль-
ним розподілом операцій за обліковими періодами, 
наприклад коли їх відображають у Головній книзі та 
звітності «не свого» звітного періоду. Існує два типи 
таких помилок: раніше і пізніше закриті рахунки. 
У першому випадку рахунок закривають до звітної 
дати і відображають операцію звітного року на рахун-
ках наступного року, у другому, навпаки, – рахунок 
закривають після звітної дати, а операції, які слід 
було відобразити в наступному періоді, включають 
до рахунків звітного року. Раннє закриття рахунків 
призводить до заниження звітних даних, а пізніше – 
до їх завищення.

Помилки в оцінці передбачають, що у звітності 
неправильно оцінені активи чи пасиви. Наприклад, 
неправильно проведена переоцінка основних засобів; 
несписана безнадійна заборгованість; неправильно 
оцінені основні засоби, нематеріальні активи; неві-
рно розрахований знос; несписані недостачі мате-
ріалів; невизначена вартість незавершеного вироб-
ництва та ін. Оскільки в обліку про кожну зміну 
звітності зазначають у Головній книзі, то рішення 
вважати виявлену невірну оцінку помилкою в звіт-
ності або поточному бухгалтерському обліку приймає 
аудитор в кожному випадку індивідуально. Оче-
видно, що помилки в оцінці можуть призвести як 
до завищення, так і до заниження підсумку балансу. 
Тому на наявність таких помилок слід перевіряти й 
активи, і пасиви балансу організації.
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Неправильне чи недостатнє відображення інфор-
мації у звітних формах виникає через неправильне 
перенесення сальдо рахунків у звітні форми, а також 
через відображення коштів філій, відокремлених під-
розділів, які мають окремий баланс, не за відповід-
ними статтями (основні засоби, матеріали, грошові 
кошти в касі), а за статтями дебіторів; відображення 
заборгованості постачальникам за статтею «Інші дебі-
тори»; іншої реалізації за статтею позареалізаційних 
результатів; збитків або перевищення використання 
прибутку над її балансовою величиною за статтею 
«Інші активи». До цього типу помилок зараховують і 
недостатність інформації у звітності, тобто відсутність 
пояснень і розшифровок, необхідних як за росій-
ськими, так і за міжнародними стандартами [11].

Шахрайство – навмисно неправильне відображення 
і подання даних обліку і звітності службовими осо-
бами і керівництвом підприємства. Шахрайство поля-
гає в маніпуляціях обліковими записами і фальсифіка-
ції первинних документів, реєстрів обліку і звітності, 
навмисних змінах записів в обліку, які перекручують 
суть фінансових і господарських операцій з метою 
порушення українського законодавства або прийнятої 
на підприємстві облікової політики, у навмисно непра-
вильній оцінці активів і методів їх списання, навмис-
ному пропуску або приховуванні результатів записів 
або документів, навмисному невисвітлені змісту відо-
бражених операцій, незаконному отриманні в особисту 
власність грошово-матеріальних цінностей, невідповід-
ному відображенні записів в обліку.

На сьогоднішній день Національні нормативи 
аудиту України надають нам декілька визначень 
перекручувань фінансової звітності, які можуть бути 
як результатом помилок, так і наслідками шахрай-
ства (рис. 2). 
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Рис. 2. Класифікація подій, які спричиняють 
викривлення у фінансових звітах

Джерело: [8]

Існує два способи здійснення шахрайства:
– фальсифікація бухгалтерських даних;
– маніпуляція обліковими даними.
Фальсифікація бухгалтерських документів і запи-

сів – це оформлення наперед неправильних або фаль-
сифікованих документів бухгалтерського обліку і 
записів у реєстрах бухгалтерського обліку.

Маніпуляція обліковими записами – навмисне 
використання неправильних (некоректних) бухгал-
терських проводок або сторнуючих записів з метою 
перекручення даних обліку і звітності.

Тісний зв’язок цих понять виникає із МСА 240 
«Відповідальність аудитора, що стосується шахрай-
ства, при аудиті фінансової звітності», але поняття 
«фальсифікація» є вужчим за своїм змістом, ніж 
поняття «шахрайство», що обґрунтовує необхідність 
виокремлення фальсифікації як способу здійснення 
шахрайства.

Отже, можна дійти висновку, що «фальсифіка-
ції» – дія, що передбачає підробку, навмисне викрив-
лення або неправильне оформлення документів ( у 
бухгалтерському обліку – первинних документів, 
записів у облікових регістрах та звітності).

На основі дослідження підходів до трактування 
поняття «фальсифікація» можливо виділити такі її 
ознаки:

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

2) фальсифікація фінансової звітності наносить її 
користувачам певну шкоду;

3) фальсифікація фінансової звітності – це най-
частіше дія або бездіяльність, сутність якої поля-
гає або в формальному застосуванні бухгалтерських 
стандартів або в ухиленні від застосування норм бух-
галтерських стандартів у процесі підготовки фінан-
сової звітності та розкриття фінансової інформації. 

Таким чином, фальсифікація фінансової звітності 
є умисним викривленням спотворенням інформації 
в фінансовій звітності з метою обману зовнішніх або 
внутрішніх користувачів [12].

Не потрібно залишати поза увагою і такі поняття, 
як помилка, невідповідне відображення записів у 
реєстрах обліку, незвичайні операції, вуалювання 
фінансового звіту (табл. 1).

Н.І. Петренко вважає, що викривлення, фальси-
фікування та спотворення інформації за їх сутністю 
можна вважати синонімами, які використовуються 
для передачі того, що об’єкт дослідження є недо-
стовірним, підготовленим з навмисним порушенням 
встановлених до цієї процедури вимог. Також роз-
глядаються такі поняття, як прикрашена звітність, 
спотворена звітність, завуальована звітність, пере-
кручена звітність, на її думку, між цими поняттями 

Таблиця 1
Сутність понять, пов’язаних з фальсифікацією

№
з/п Поняття Визначення

1. Помилка

ненавмисне перекручення фінансової інформації в результаті арифметичних або 
логічних помилок в облікових записах і розрахунках, недогляду в дотриманні 
повноти обліку, неправильного подання в обліку фактів господарської діяльності, 
наявності майна, вимог і зобов'язань, невідповідність відображення записів в 
обліку.

2. Невідповідне відображення 
записів у регістрах обліку

ненавмисне або навмисне відображення фінансової інформації в системі рахунків 
у неповному обсязі, в оцінці, яка відрізняється від прийнятих норм і т.ін.

3. Незвичайні операції угоди і господарчі операції, платежі, котрі, на розсуд аудитора, зайві, недоречні 
або надмірні за певних обставин.

4. Вуалювання фінансового 
звіту

позбавлення його конкретності і визначеності, об'єднання витрат, їх знеособлення 
і, як наслідок, неправильне списання за рахунок коштів цільового фінансування

Джерело: систематизовано автором на основі [13]
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все ж існує різниця. Науковець пояснює розбіжність 
між ними. 

Прикрашену звітність слід вважати одним із 
видів спотвореної чи викривленої звітності. Зазви-
чай необхідність у підготовці такої звітності виникає 
у акціонерних товариств, підприємств, які бажають 
залучити додаткові кошти для фінансування своєї 
діяльності від акціонерів, інвесторів, відобразивши 
штучно прикрашені результати діяльності. 

Протилежною прикрашеній звітності є звітність 
підприємства, що відображає його збитковість або ж 
фінансове становище гірше ніж насправді. Призна-
чення останнього виду звітності – показати менший 
розмір прибутків з метою ухилення від сплати подат-
ків (або їх сплати в меншій сумі) чи ухилення від 
виплати дивідендів акціонерам.

Сприяють цьому наявність комерційної таєм-
ниці, свобода вибору методів нарахування амортиза-
ції, обліку списання запасів, що створює можливість 
фальсифікувати дані звітності, зменшуючи розміри 
отриманих прибутків і, як наслідок, зобов’язань 
перед бюджетом зі сплати податків, перед вкладни-
ками та акціонерами з виплати дивідендів. 

Щодо «перекрученої» та «завуальованої», то вжи-
вання подібних виразів є не зовсім коректним. За 
допомогою таких словосполучень передається такий 
самий зміст, як і при спотвореній чи викривленій 
звітності. 

Проте «перекрученими» або ж «завуальованими» 
доцільніше називати дані бухгалтерського обліку. 

Оскільки саме за допомогою перекручування чи 
вуалювання показників бухгалтерського обліку та 
їх відображення у звітності в гіршому чи кращому 
вигляді відбувається викривлення показників звіт-
ності підприємства [14].

Розглянемо докладніше ситуації, що призводять 
до спотворення звітності, які зустрічаються у вітчиз-
няній практиці.

1. Звітність підготовлена відповідно до встановле-
них правил, але необ'єктивно відображає фінансовий 
стан організації. Має місце вуалювання звітності – 
спотворення даних при дотриманні вимог, встановле-
них нормативними актами з бухгалтерського обліку. 
Можливість вуалювання виникає в основному вна-
слідок недосконалості системи регулювання бухгал-
терського обліку в нашій країні.

2. Невідповідність економічної природи факту 
господарського життя способу його відображення 
в бухгалтерській звітності згідно з чинними пра-
вилами. Наприклад, організація отримала на свій 
розрахунковий рахунок кошти для виконання 
зобов'язань (придбання товарів) за договором комі-
сії, але на кінець звітного періоду не витратила їх 
повністю. Оскільки ці кошти належать комітенту, 
невірно показувати їх в балансі як власні. Однак в 
нормативних актах такої вказівки немає і, більше 
того, за статтею «Грошові кошти» бухгалтерського 
балансу прямо передбачено відображати суми на під-
ставі виписок кредитних організацій.

3. Встановлення в нормативних актах вимог до 
формування і розкриття облікової політики органі-
зацій тільки в узагальненому вигляді, що дозволяє 
організаціям залишати за рамками облікової полі-
тики важливі методичні аспекти регулювання бух-
галтерського обліку. Відомо, що облікову політику 
формує головний бухгалтер і затверджує керівник 
економічного суб'єкта, який одночасно несе відпо-
відальність за організацію бухгалтерського обліку в 
цілому. Звідси очевидне бажання керівника затвер-
дити, по можливості, неконкретну облікову полі-

тику, що дозволяє, наприклад, довільно встановлю-
вати норми амортизації основних засобів, нормативи 
резервів майбутніх витрат, порядок формування 
резервів із сумнівних боргів, щоб мати можливість 
оперативно впливати на показники, що характери-
зують фінансовий результат діяльності за звітний 
період.

4. Наявність суперечностей між нормативними 
актами системи регулювання бухгалтерського 
обліку [15].

Корисний намір (мотив) треба визначати як 
активні дії (чи свідома бездіяльність) з метою осо-
бистого збагачення протиправними способами прямо 
чи побічно (через одержання підприємством, де пра-
цює основна особа, незаконних матеріальних переваг 
чи пільг).

В науковій літературі можна виділити ряд під-
ходів щодо визначення причин здійснення господар-
ських порушень, зокрема шахрайських операцій, в 
системі бухгалтерського обліку.

З облікової точки зору сукупність причин, які 
спонукають оману суспільства шляхом фальсифіка-
ції обліку та звітності, показано на рисунку 3.

Зазначений перелік причин здійснення господар-
ських порушень, запропонований Ф.Ф. Бутинцем, є 
повним та прямо належить до сфери бухгалтерського 
обліку. 

Проте, вважаємо, що вищезазначене більш пра-
вильно називати не причинами, а умовами здій-
снення шахрайських операцій в системі бухгалтер-
ського обліку [17].

Очевидний мотив – вплинути на рішення інвес-
тора, «прикрашаючи» фінансові результати або 
приховуючи реальний фінансовий стан компанії. 
У великих холдингах в ролі інвестора може висту-
пати материнська компанія, що розподіляє фінансові 
кошти і що встановлює пріоритети розвитку групи.

Мотивом для маніпулювання може бути також 
прагнення відповідати критеріям (нормативам, стан-
дартам, показниками ефективності) регулюючих або 
контролюючих організацій.

Невиключена можливість здійснення подібний 
порушень під тиском особистих обставин співробіт-
ників, відповідальних за процес складання фінан-
сової звітності. Наприклад, спотворення показників 
прибутковості може бути викликано зацікавленістю 
співробітників і менеджменту, оскільки отримання 
бонусів (комісій) залежить від фінансових результа-
тів компанії [18]. 
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Рис. 3. Причини фальсифікацій  
фінансової звітності

Джерело: [16]
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Фальсифікація фінансової звітності призводить до 
ряду негативних наслідків, зокрема зниження довіри 
учасників фондового ринку та суспільства в цілому до 
показників фінансової звітності, підвищення витрат 
суб’єкта господарювання на страхування, зниження 
продуктивності праці, спад моральних якостей пра-
цівників, знецінення ділової репутації.

На фальсифікацію фінансової звітності впли-
вають фактори, які в економічній літературі роз-
глядаються як макро-, так і макрорівня. Фактори 
макрорівня включають політико-економічні, соці-
ально-культурні та галузеві особливості. До факторів 
макрорівня належать: фінансово-економічний стан 
компанії, виробничий потенціал, корпоративні вза-
ємовідносини, кваліфікація, репутація та морально-
етичні якості керівництва компанії [19].

Висновки з проведеного дослідження. Керівни-
цтво, намагаючись найповніше задовольнити інфор-
маційні потреби користувачів фінансової звітності, 
прагне до підвищення розміру власного капіталу 
та скорочення своїх довгострокових та поточних 
зобов’язань. Це спонукало до так званої «фальсифі-
кації» фінансової звітності і передусім балансу як 
основної інформаційної бази про майнове і фінансове 
становище на визначену дату. Враховуючи вищезаз-
начене, нагальною потребою є вирішення таких осно-
вних завдань:

1) контроль за неправомірним визнанням та 
неправильним групуванням статей активів, власного 
капіталу та зобов’язань;

2) перевірка за правильністю нарахування амор-
тизації на об’єкти основних засобів згідно з встанов-
леними економічно обґрунтованими нормами амор-
тизаційних відрахувань та термінами їх корисного 
використання;

3) інспектування за згортанням статей активів та 
зобов’язань за розрахунками з контрагентами.
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