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НАСЛІДКИ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

ПРИ ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

 
Фінансова звітність суб’єкта господарювання виступає важливим 

інструментом інформаційного забезпечення при прийнятті важливих 
управлінських рішень. Інформація, яка міститься в ній, є базою при оцінці 
діяльності підприємства загалом, а також відповідно до конкретних напрямів 
діяльності. Проте постає питання, чи завжди можна менеджерам, потенційним 
інвесторам, кредиторам можна розраховувати на правдиві дані, зазначені у 
фінансових звітах. Гучні скандали, які відбулися з такими міжнародними 
гігантами, як Enron, HealthSouth, Xerox, Global Crossing, Merck, Waste Management, 
Bristol Myers, Comroad, Big Bank Gdański, Softbank, Rafako тощо, показали роль 
достовірності інформації, представленої у публічних звітах, а також наслідки 
фальсифікації показників фінансової звітності при прийнятті рішень потенційними 
інвесторами та кредиторами. 

Всі випадки з фальсифікацією показників фінансової звітності великих 
міжнародних компаній підняли питання достовірності та якості облікової 
інформації на найвищий рівень і потребують пошуку шляхів передчасного 
виявлення таких шахрайських дій з метою запобігання негативних наслідків 
прийнятих управлінських рішень. 

Суттєвий внесок у вирішення питань щодо виявлення та попередження 
фальсифікації показників фінансової звітності відображено у працях таких 
науковців, як М.І. Бондаря, С.Ф. Голова, В.М. Жука, С.А. Кузнецової, Я.Д. Крупки, 
С.О. Левицької, С.Ф. Легенчука, А.В. Озеран, В.М. Пархоменка, О.М. Петрука, 
Л.В. Чижевської та інших. 

Факторами, які, в першу чергу, впливають на правдивість показників 
фінансової звітності, є передусім бажання менеджерів показати результати 
діяльності компанії в якнайкращому світлі та запевнити потенційних інвесторів і 
кредиторів у перспективності діяльності даного підприємства. Іншою причиною 
суттєвого викривлення облікової інформації є бажання управлінського персоналу 
отримати надприбутки за рахунок різних маніпуляцій з цінними паперами 
підприємства на фондовій біржі. Загалом таких причин фальсифікації показників 
фінансової звітності та викривлення даних бухгалтерського обліку є безліч і постає 
нагальне питання, яким чином захистити у такому хаосі інформаційних потоків 
правдивої та неправдивої облікової інформації заінтересованих користувачів. 
Вирішення даного питання є достатньо складним за сучасного розвитку 
інформаційних технологій та стратегій бізнесу і, в першу чергу, потребує виявлення 
та систематизації можливих факторів ризику представлення неправдивої інформації 
у фінансових звітах.  
 


