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У статті надано основні результати дослідження економічної та правової сутності шахрайства на 

підприємстві, його місце в бухгалтерському обліку та звітності. Представлено класифікації шахрайства в 

бухгалтерському обліку та фінансовій звітності підприємства. А також розглянуто дії аудитора під час 

проведення аудиту та виявленні шахрайства при веденні обліку.  
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Постановка проблеми. Останнім часом в 

Україні шахрайство набуло значного поширення. З 

економічними перетвореннями в країні, розвитком 

ринкових відносин пов’язано проникнення шах-

райства до сфери підприємницької діяльності. Су-

часне шахрайство характеризується зміною форм і 

видів, що обумовлено різними причинами. Злочин-

ність у цілому, і шахрайство зокрема, у зв’язку із 

соціальними, економічними й політичними перет-

вореннями істотно змінилися. При цьому для су-

часних шахраїв характерне використання як старих 

прийомів, пристосованих до нових соціальних 

умов, так і нових, раніше невідомих. У наші дні 

шахраї володіють широким арсеналом прийомів, в 

той час, як фахівці з внутрішніх розслідувань 

тільки починають розробляти механізми запобі-

гання та виявлення зловживань. Ефективність про-

тидії та розкриття шахрайств великою мірою зале-

жить від організації бухгалтерського обліку та 

господарського контролю як на рівні підприємства, 

так і на рівні держави, оскільки належним чином 

організований бухгалтерський облік і контроль на 

підприємстві є запорукою достовірності та 

доцільності здійснених господарських операцій. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У 

сфері бухгалтерського обліку вивченням питань 

виявлення господарських порушень, незаконних 

дій через систему внутрішнього контролю 

займалися вітчизняні вчені: О.Б. Акєнтьєва, М.В. 

Борисенко, Т.А. Бутинець, Ф.Ф. Бутинець, Н.Г. 

Виговська, Є.В. Калюга, Дм.Л. Кузьмін, Л.В. 

Нападовська, Н.А. Остап’юк, В.П. Пантелеєв, І.А. 

Панченко, С.М. Петренко, О.Ю. Редько, та ін. 

Шахрайство з фінансовими ресурсами вивчали 

такі вітчизняні та зарубіжні науковці у правовій 

сфері: О.В. Курман, В.Р. Мойсік (Україна),  М.О. 

Завгородній, Д.Ю. Лєвшиц, Л.В. Семіна. 

Деякі аспекти проблематики шахрайства у 

фінансовому секторі висвітлені у наукових працях 

А.І. Алгазіна, Н.Ф. Галагузи, М.С. Жилкіної, О.В. 

Курмана, В.Р. Мойсика, О.Л. Мусієнка, В.Л. 

Пластуна. 

В економічній літературі питання щодо шах-

райства розглядали відомі фахівці з питань аудиту, 

а саме: М. Білуха, Ф. Бутинець, Г. Давидов, Н. 

Дорош, Л. Кулаковська, Я. Петраков, О. Петрик, О. 

Редько, А. Шеремет, Дж. Робертсон, В. Суйц та 

інші. Проте більшість учених намагаються розгля-

дати шахрайство у призмі правового регулювання 

цього поняття, часто забуваючи про його 

економічну сутність. 

Мета дослідження. Визначення економічної 

сутності шахрайства та його видів в бухгалтер-

ському обліку і звітності, його місце в класифікації 

для цілей бухгалтерського обліку і звітності.   

Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній 

день спостерігається тенденція до збільшення по-

рушень у фінансово-господарській діяльності під-

приємств, фактів шахрайства, навмисних і ненав-

мисних помилок, які пов’язані з використанням 

системи облікової політики, викривленням і 

фальсифікацією даних фінансової звітності. 

Фінансова звітність та інша обліково-еконо-

мічна інформація, як відомо, має схильність до 

перекручень, які можуть бути результатом поми-

лок та шахрайства. Перекручення, які можуть мати 

місце у фінансовій звітності, класифікуються за 

двома ознаками: 

—  помилка (ненавмисне перекручення); 

— шахрайство (навмисне перекручення).  

Розглядаючи економічний підхід до визначення 

помилок, слід зазначити думку українського 

науковця А. Кузмінського, який визначає помилки 

як ненавмисні порушення у відображенні фінансо-

вої інформації, які виникають у результаті ариф-

метичної або граматичної помилки в записах облі-

кових даних; випадкового пропуску або непра-

вильного подання відповідних фактів; хибних 

показань вимірних приладів; відхилення від правил 

здійснення контролю над діями матеріально 

відповідальних осіб під час проведення первинного 

обліку та складання звітів [2].   

На думку Б.Ф. Усача, помилка – це ненавмисне 

перекручування даних бухгалтерського обліку і 
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звітності[27]. Відповідно до МСА 240 в розділі 

«Шахрайство і помилки, їх характеристика» термін 

«помилка» трактується як ненавмисні похибки, 

допущені у фінансовій звітності[23]. Аналізуючи 

вище наведенні визначення терміну «помилка», на 

нашу думку, найбільш повним і правильним є 

визначення українського науковця А. 

Кузьмінського. 

Щодо терміну «шахрайство», то його можна 

розглядати як з юридичної точки зору, так із точки 

зору бухгалтерського обліку. У чинному 

Кримінальному кодексі України поняття 

шахрайства сформульоване як заволодіння чужим 

майном або придбання права на майно шляхом 

обману або зловживання довірою (ч. 1 ст. 190 КК 

України) і розглядається як злочин проти влас-

ності. У Кримінальному кодексі України є ще ряд 

злочинів, де вживається термін "шахрайство", од-

нак у них шахрайство розглядається як один зі 

способів здійснення злочину, або дії близької до 

нього[18] . Дане визначення дозволяє виокремити 

два різновиди шахрайства - шахрайське заволодін-

ня чужим майном і шахрайське придбання права 

на чуже майно, а також містить вказівки на два 

конкретних способи такого заволодіння - обман 

або зловживання довірою. 

Бойцов О.І. зазначає, що вдаючись до обману 

або зловживання довірою, що є різновидами 

шахрайство, з метою безоплатного звернення на 

свою користь чужого майна, злочинець 

фальсифікує свідомість і волю власника майна 

таким чином, що той, уведений в оману, ніби 

"добровільно" відчужує на користь шахрая власне 

або довірене йому майно, вважаючи, що для цього 

є законні підстави [3] Гаврилін Ю. В.  і Шуруханов 

М. Г. акцентують увагу на тому, що обман - це 

навмисне перекручування справжнього положення 

речей, свідома дезінформація контрагента, 

навмисне введення його в оману щодо певних 

чинників, обставин, подій з метою спонукати його 

за власною волею передати майно шахраєві [6] . 

Шахрайство в бухгалтерському обліку – це 

спосіб здійснення господарського порушення, який 

передбачає навмисні дії однієї або кількох осіб 

(посадових осіб) з метою заволодіння чужим 

майном або придбання права на майно шляхом 

обману чи зловживання довірою, викривлення 

даних та інформації для її користувачів[13]. 

Аналізуючи праці українських науковців, 

можна констатувати, що значна частина з них 

використовує тлумачення шахрайства, що 

визначене в ст. 190 Кримінальному Кодексі 

України [18] як заволодіння чужим майном або 

придбання права на майно шляхом обману чи 

зловживання довірою, інша посилається на з МСА 

240 [23], де під шахрайством розуміється навмисно 

неправильне відображення і представлення даних 

обліку й звітності службовими особами та керів-

ництвом підприємства. Антипов В.І. [1, с.63] 

розглядає шахрайство, як злочин у галузі 

економіки, спрямований проти власності, який 

уявляє собою розкрадання майна іншого власника 

або набуття права на майно іншої особи шляхом 

омани чи зловживання довірою. 

На думку Давидова Г.М. [8, с.13], шахрайство – 

це навмисно неправильне відображення господар-

ських операцій та подання на цій основі заздале-

гідь перекрученої, недостовірної звітної інформації 

її користувачам.  

Дудоров О.О. [12, с.23], зазначає, що 

шахрайство – це маніпуляція обліковими запи-

сами і фальсифікації первинних документів, регіст-

рів обліку і звітності, навмисних змінах записів у 

обліку, що перекручують сутність фінансових і 

господарських операцій з метою порушення 

українського законодавства і прийнятої на 

підприємстві облікової політики, навмисного 

відображення неправильної оцінки активів і 

застосування неправильних методів їх списання та 

пропуску або приховання результатів діяльності, 

незаконного отримання в особисту власність 

цінностей.  

Вчений Костирко Р.О. [17], висвітлює таке 

визначення, шахрайство - це навмисно 

неправильне відображення господарських операцій 

та подання на цій основі заздалегідь перекрученої, 

недостовірної звітної інформації її користувачам. 

Порівнюючи і аналізуючи вище наведенні 

визначення поняття «шахрайство» з точки зору 

бухгалтерського обліку, ми дійшли висновку, що 

найбільш зрозумілим, більш точним і повним є 

визначення науковця Дудорова О.О., який більш 

детально охарактеризував це поняття. 

 В умовах нестабільного законодавства, великої 

кількості різновидів господарських операцій на 

підприємстві існує можливість відхилень у бухгал-

терській звітності підприємства-клієнта. Обов'язки 

з попередження та виявлення фактів шахрайства та 

помилок покладається на керівництво підприємст-

ва і здійснюється шляхом впровадження та безпе-

рервної роботи ефективних систем бухгалтер-

ського обліку і системи внутрішнього контролю. 

Суттєвими відхиленнями є відхилення інформації 

або її відсутність, що може впливати на економічні 

рішення користувачів, які приймаються на підставі 

даних фінансової звітності підприємства. Суттє-

вість залежить від розміру статті або помилки, що 

оцінена за певних обставин, відсутності або 

перекручення змісту інформації. 

Після дослідження та вивчення представлених 

класифікацій шахрайства на підприємстві, нами 

було розроблено «сходи» шахрайств на 

підприємстві від менш поширеного виду, до 

найбільш поширеного (Рис.1). 
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Рис. 1.1 «Сходи» шахрайства на підприємстві 

* Розроблено автором на основі звіту ACFE [14] 

 

Також виділяють комерційне та корпоративне 

шахрайство. Поняття комерційне шахрайство є 

науковою категорією і не вживається у 

законодавстві як окремий вид злочину.  

Відмінною ознакою комерційного шахрайства є 

те, що заволодіння чужим майном здійснюється у 

процесі господарської форми діяльності чи на її 

фоні з використанням офіційного статусу суб’єкта 

господарчої діяльності, що дозволяє використо-

вувати психологію довіри з боку населення і 

партнерів (клієнтів) по бізнесу . 

Розглядаючи певні види комерційного 

шахрайства А. Волобуєв виділяє такі види 

комерційного шахрайства: 

1. Шахрайство та пов’язані з ним злочини, що 

вчинюються підприємцем, укладання фіктивної 

угоди на умовах попередньої оплати з наступним 

заволодінням грошовими коштами партнера. 

Цей спосіб є досить поширеним, в його основі 

закладено обман з боку несумлінного підприємця 

(шахрая) відносно наявності в нього певного това-

ру і наміру його продажу. При цьому підприємець 

– шахрай може використовувати підроблені 

документи для переконання свого партнера по 

угоді в забезпеченості виконання договору. 

2. Шахрайство та пов’язані з ним злочини , 

що вчиняються шляхом утворення і використання 

фіктивних безготівкових грошових коштів. Цей 

спосіб розкрадання базується на виготовленні і 

введенні в банківський обіг фіктивних платіжних 

документів (платіжних доручень, кредитових авізо, 

чеків, векселів), на основі яких на банківські рахун-

ки підприємницьких структур незаконно зарахо-

вується нічим не забезпеченні грошові кошти. 

3. Шахрайство та пов’язані з ним злочини, що 

вчинюються шляхом обманного одержання і 

присвоєння кредиту. 

4. Шахрайство та пов’язані з ним злочини, що 

вчиняються шляхом одержання безпідставного 

відшкодування з державного бюджету податку на 

додану вартість (ПДВ). 

5. Шахрайство та пов’язані з ним злочини , 

що вчинюються шляхом незаконного заснування 

інвестиційної компанії з наступним заволодінням 

грошовими коштами інвесторів. 

6. Шахрайство та пов’язані з ним злочини, що 

вчинюються шляхом утворення і використання 

фіктивних безготівкових грошових коштів[5, с.54]. 

При виникненні шахрайства в системі 

корпоративного управління було виділено 

додаткові ознаки корпоративного шахрайства та 

його видів, що дозволило здійснити наступну 

класифікацію шахрайства. 

Види корпоративного шахрайства: 

1. Шахрайство з активами та пасивами 

акціонерного товариства: 

1) привласнення активів товариства – даний вид 

шахрайства довго залишається непоміченим, що у 

подальшому призводить до фальсифікації звітності; 

2) шахрайство (махінації) з зобов’язаннями 

акціонерного товариства – полягає у фальсифікації 

даних, що суттєво викривляють суму або вид зобо-

в’язань між суб’єктами та акціонерним товариством. 

2. Зловживання службовим положенням з метою 

заволодіння акціонерним капіталом або контроль-

ним пакетом акцій товариства. Даний вид шахрайст-

ва, пов’язаний з навмисними діями посадових осіб, 

що класифікуються за нормами права як корупція, 

хабарництво та комерційний підкуп.  
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3. Шахрайство з цінними паперами - це 

шахрайські дії, за якими здійснюється перехід прав 

власності на акції через такі схеми: 

1) розкрадання цінних паперів з депозитарію; 

2) придбання цінних паперів у емітента через 

надання фіктивних документів про їх оплату; 

3) маніпуляції з реєстром акціонерів товариства; 

4) комплексний спосіб розкрадання акцій.  

4. Шахрайство зі звітністю (фінансовою, подат-

ковою та управлінською) акціонерного товариства 

[26]. Запропонована класифікація шах-райства доз-

воляє ідентифікувати факти шахрайських дій та роз-

крити причини їх виникнення. Для підприємств 

України найбільш поширеними видами шахрайства 

на підприємствах є корупція, зловживання службо-

вим становищем та незаконне привласнення активів. 

Незаконне привласнення активів, за оцінкою 

І.Нежданова, провідного експерта з ділової 

розвідки і безпеки бізнесу групи компаній «Р-

Техно», є основною формою корпоративного шах-

райства і становить понад чотирьох п'ятих відомих 

порушень, причому махінації з готівковими кошта-

ми та чековими розрахунками компаній рівні за-

гальній частці всіх інших активів. 

Корупція всередині підприємства полягає в 

тому, що менеджер або співробітник фірми вступає 

в змову з тими, хто в цій організації не працює. 

Відомі кілька основних типів внутрішньої 

корупції, які ведуть до збитку для компанії: 

- комерційний підкуп; 

- несанкціоновані грошові винагороди; 

- «відкати» при розрахунках; 

- спеціальне завищення або заниження ціни 

за домовленістю та ін.[7, с.25]. 

Саме шахрайство виступає сутнісною рисою біль-

шості економічних злочинів. Це не може не занепо-

коїти, оскільки шахрайство виступає головною пе-

решкодою на шляху формування цивілізованої сис-

теми соціально-економічних і організаційно-управ-

лінських відносин у національному господарстві. 

Шахрайство полягає в маніпуляціях обліковими 

записами і фальсифікації первинних документів, 

регістрів обліку і звітності, навмисно неправильній 

оцінці активів і методів їх списання, навмисному 

пропущенні або приховуванні результатних записів 

або документів, незаконному отриманні в особисту 

власність грошово-матеріальних цінностей, невідпо-

відному відображенні записів в облікових регістрах. 

У результаті шахрайських дій бухгалтерська 

звітність підприємства може бути суттєво викрив-

лена. Відхилення в бухгалтерській звітності під-

приємства присутні майже завжди, і вони можуть 

бути суттєвими та несуттєвими , допущені навмис-

но і ненавмисно. Суттєвими є відхилення інфор-

мації або її відсутність, що може впливати на еко-

номічні рішення користувачів, які приймаються на 

підставі даних фінансової звітності підприємства. 

Суттєвість залежить від розміру або помилки, що 

оцінена за певних обставин, відсутності або спот-

ворення змісту інформації. Поняття суттєвості в 

аудиті дозволяє не здійснювати аудитором суціль-

ну перевірку підприємства або всієї його звітності з 

точністю до одиниць, в яких вона складена. 

Висновок. Шахрайство – це маніпуляція облі-

ковими записами і фальсифікації первинних доку-

ментів, регістрів обліку і звітності, навмисних змі-

нах записів у обліку, що перекручують сутність фі-

нансових і господарських операцій з метою пору-

шення українського законодавства і прийнятої на 

підприємстві облікової політики, навмисного відо-

браження неправильної оцінки активів і застосу-

вання неправильних методів їх списання та про-

пуску або приховання результатів діяльності, неза-

конного отримання в особисту власність цінностей. 

Шахрайство є негативним феноменом розвитку 

людства. Його існування не обмежується певним 

етапом розвитку ринків, а поступово трансформує-

ться, набуваючи нових форм та видів. Виявити й 

попередити факти шахрайства дозволить якісно 

проведений аудит фінансової звітності, оскільки 

інформація, подана у фінансових звітах, у результаі 

шахрайських дій найчастіше зазнає викривлень. 

Під час планування та проведення процедур 

аудиту і звітування аудитор повинен оцінити ризик 

існування суттєвих перекручень у фінансовій звіт-

ності підприємства, що можуть бути результатом 

звичайних помилок або наслідком шахрайства. 

Аудитор повинен розглянути обсяг впливу 

шахрайства чи суттєвих помилок на окремі напря-

ми аудиту. Він повинен якомога скоріше повідоми-

ти про виявлене шахрайство чи помилки керівниц-

тво підприємства, коли навіть він тільки припус-кає, 

що помилки чи факти шахрайства можуть існувати. 

Якщо аудитор дійшов висновку, що помилки і 

шахрайство є істотними на рівні фінансової 

звітності підприємства і не можуть бути зроблені 

виправлення звітності, то йому слід дати 

аудиторський висновок негативного характеру або 

відмовитися від висновку. 
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Сеньковець А.А. 

МОШЕННИЧЕСТВО КАК ЭЛЕМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ В УПРАВЛЕНИИ КОМПАНИЕЙ 

В статье даны основные результаты исследования экономической и правовой сущности мошенничества на 

предприятии, его место в бухгалтерском учете и отчетности. Представлены классификации мошенничества в 

бухгалтерском учете и финансовой отчетности предприятия. А также рассмотрены действия аудитора при 

проведении аудита и выявлении мошенничества при ведении учета. 

Ключевые слова: мошенничество, классификация, финансовая отчетность, бухгалтерский учет, аудит. 

            

Senkovets A.A. 

SHAPE AS A ELEMENT OF ECONOMIC RISKS IN MANAGEMENT ENTERPRISE 

The article presents the main results of the study of the economic and legal nature of fraud in the enterprise, its place in 

accounting and reporting. Classification of fraud in the accounting and financial reporting of the enterprise is presented. It 

also examines the actions of the auditor during the conduct of the audit and the detection of fraud in accounting. 

Key words: fraud, classification, financial reporting, accounting, audit. 
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