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Дослідження впливу рис характеру вищих чинів на спотворення корпоративної
звітності у Нігерії
Спотворення бухгалтерської звітності дає можливість приховати шахрайство, яке часто пов’язане з
ключовими посадовими особами корпорацій, а саме виконавчими та фінансовими директорами.
Метою дослідження є дослідження впливу рис характеру фінансових директорів на спотворення
бухгалтерської звітності у нігерійських компаніях, не зареєстрованих на біржі, які переживають
боргову кризу. Під час дослідження за допомогою структурованих анкет було опитано фінансових
директорів компаній, включених до вибірки. Статистичний аналіз включає в себе розрахунок
середніх, лінійний та множинний регресійний аналіз. Результати дослідження свідчать про високий
ступінь спотворення корпоративної звітності та сильний прояв нарцисичної риси серед фінансових
директорів. Також зроблено висновок про те, що нарцисична риса фінансових директорів
проявляється у спотворенні бухгалтерської звітності під час фінансової кризи. Можливими
економічними наслідками, які мають вплив на політику призначення ключових посадових осіб та
навчальний план підготовки бухгалтерів, є нераціональний розподіл ресурсів інвесторами та
загострення боргової кризи. У статті надано рекомендації щодо тестування на ряд особистісних
характеристик кандидатів на призначення на вищі посади у корпоративних організаціях, а також
включення елементів психології у навчальний план підготовки бухгалтерів у Нігерії.
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Исследование влияния черт характера высших чинов на искажение корпоративной
отчетности
Искажение бухгалтерской отчетности дает возможность скрыть мошенничество, которое часто
связано с ключевыми должностными лицами корпораций, а именно исполнительными и
финансовыми директорами. Целью исследования является исследование влияния черт характера
финансовых директоров на искажение бухгалтерской отчетности в нигерийских компаниях, не
зарегистрированных на бирже, переживающих долговой кризис. Во время исследования при помощи
структурированных анкет были опрошены финансовые директора компаний, включенных в выборку.
Статистический анализ включает в себя расчет средних, линейный и множественный регрессионный
анализ. Результаты исследования свидетельствуют о высокой степени искажения корпоративной
отчетности и сильном проявлении нарциссической черты среди финансовых директоров. Также
сделан вывод о том, что нарциссическая черта финансовых директоров проявляется в искажении
бухгалтерской отчетности во время финансового кризиса. Возможными экономическими
последствиями, имеющими влияние на политику назначения ключевых должностных лиц и учебный
план подготовки бухгалтеров, является нерациональное распределение ресурсов инвесторами и
обострение долгового кризиса. В статье представлены рекомендации касательно тестирования на ряд
личностных характеристик кандидатов на назначение на высшие должности в корпоративных
организациях, а также включения элементов психологии в учебный план подготовки бухгалтеров в
Нигерии.
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