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Постановка проблеми. Крім ризиків підприємницької діяльнос-
ті, що знаходять своє відображення в системі бухгалтерського облі-
ку на стан економічної безпеки підприємства суттєвий вплив чинять
професійні ризики, пов’язані з людським фактором при здійсненні
облікових процедур. Високий ступінь ризику в професійній діяль-
ності бухгалтера та його відповідальність перед користувачами зві-
тності потребує визнання в системі професійних ризиків підприємс-
тва категорії «професійний ризик бухгалтера» та вдосконалення
елементів організації бухгалтерського обліку в умовах ризику.

Аналіз останніх джерел чи публікацій. Дослідженню сутно-
сті та природи утворення професійних ризиків, пов’язаних з кру-
гообігом облікової інформації приділено праці таких вітчизняних
та зарубіжних вчених як Л. Бернстайн І. Вигівська, С. Голов,
О. Шевельов та ін. Разом з тим, мусимо наголосити, що у своїй
більшості ці дослідження носять різноплановий характер і потре-
бують систематизації як з позицій бухгалтерського обліку, так і
ризикознавства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Підтримуючи
погляди зазначених вчених на сутність бухгалтерських ризиків,
ми вважаємо, що під професійним ризиком бухгалтера слід розу-
міти інформаційні ризики пов’язані із спотворенням облікових
даних, які виникають у системі бухгалтерського обліку і є нас-
лідком дій або бездіяльності облікового персоналу. Першопри-
чиною виникнення цих ризиків є «… фактор людської природи, а
також неточності, властиві основним процесам обліку. Вони та-
кож мають місце через наявність альтернативних принципів об-
ліку та нечітких стандартів щодо їх застосування, що спричиняє
значний ступінь невизначеності» [1, с. 56].

Основними проявами професійних ризиків бухгалтера є по-
рушення правил ведення обліку, витік конфіденційної інформа-
ції, низька кваліфікація облікових кадрів, викривлення облікової
інформації тощо.

В зв’язку з тим, що частота та періодичність виникнення подій,
пов’язаних з професійними ризиками бухгалтера, слабо піддається
прогнозуванню (бо має стохастичний характер), достовірна та
об’єктивна оцінка цих ризиків — утруднена. Тому перед підприєм-
ствами стоїть нагальна проблема розробки механізмів упередження,
оцінки та зниження професійних ризиків властивих обліковій сис-
темі. Ці механізми повинні бути покладені в основу економічної
політики підприємства в частині мінімізації ступеня впливу профе-
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сійного ризику бухгалтера на стан його економічної безпеки, що по-
требуватиме змін в організації бухгалтерського обліку (рис. 1).

Збереження ко-
мерційної таєм-
ниці, що мстить-
ся в обліковій
інформації

Політика підприємства в частині мінімізації ступеню
впливу професійного ризику бухгалтера на стан економічної безпеки

Складові організації бух-
галтерського обліку

Відбір та підбір
персоналу

Перевірка досто-
вірності звітності

Заходи щодо забезпечення
економічної безпеки

Використання спеціальних методів забезпечення
безпеки при визначенні рівня лояльності канди-
дата на посаду бухгалтер до підприємства.
Підписання договору про професійну відповіда-
льність бухгалтера перед підприємством за нас-
лідки професійних ризиків, що мають суттєвий
вплав на стан його економічної безпеки

Використання спеціальних методів забезпечення
безпеки підприємства, можливостей і механізмів
комерційної розвідки та альтеративних джерел
інформації для перевірки достовірності внутріш-
ньої та зовнішньої звітності

Розробка етапів обробки бухгалтерської інфор-
мації, встановлення контурів захисту тієї її час-
тини, що становить комерційну таємницю та
утворення умов для її збереження.
Укладання угод з персоналом про нерозголо-
шення комерційної таємниці пов’язаної з їх дія-
льністю.
Розмежування прав доступу окремих категорій
облікового персоналу до  інформації.

Здійснення підприємством страхування, само-
страхування (створення резерву на покриття
професійних ризиків бухгалтера) чи дивер-
сифікація ризику (аутстаффінг)

Методи управ-
ління професій-
ними ризиками
бухгалтера

Рис. 1. Політика підприємства в частині управління
професійними ризиками бухгалтера

Такі зміни, в першу чергу, пов’язані з інтеграцією в систему
бухгалтерського обліку спеціальних методів перевірки, власти-



Формування ринкової економіки. 2012. № 27

458

вих економічній безпеці, при встановленні імовірності виникнен-
ня професійних ризиків бухгалтера. Метою такої інтеграції є не-
допущення виникнення негативних тенденцій спричинених діяль-
ністю облікового персоналу, пов’язаною з навмисним чи нена-
вмисним маніпулюванням обліковими даними; своєчасне вияв-
лення нелояльно настроєних до підприємства осіб; забезпечення
надійного захисту комерційної таємниці підприємства; протидія
комерційному шпигунству тощо.

В умовах сьогодення бухгалтер є активним учасником проце-
су управління. Він повинен володіти навичками аналітичної ро-
боти, здійснювати контроль за якістю ведення обліку, добре зна-
ти новітні інформаційні системи, податкове та трудове законо-
давство. При цьому праця бухгалтера носить в певному сенсі
творчий характер. Це пояснюється, по-перше, відносно широкою
свободою вибору способів ведення обліку, що потребує профе-
сійного судження бухгалтера. По-друге, необхідністю задоволен-
ня широкого кола зовнішніх користувачів, які вимагають різно-
манітної за своїми характеристиками та складом інформації. По-
третє, тиском з боку власників підприємства, які прагнуть мінімі-
зувати свої витрати пов’язані зі сплатою податків та інших соціаль-
них зборів.

Тому перед бухгалтером виникає складна (творча) проблема
підготовки багатоцільової звітності, що була б однаково корис-
ною для всіх груп користувачів. При цьому така звітність може
виступати як внутрішнім ресурсом при забезпеченні економічної
безпеки так і загрозою безпечному функціонуванню підприємства.

Останнім часом у науковій пресі все частіше звучить дискусія
стосовно впливу творчого (креативного) обліку на стан економі-
чної безпеки підприємства, що дає можливість виділити два на-
прями в трактуванні даного явища. Прибічники першого напряму
під креативним обліком розуміють багатоцільовий облік, який
потребує від облікових працівників підприємства фактів та пра-
вил їх групування, виходячи з інтересів менеджменту з метою
отримання знань про нові об’єкти спостереження [2, с. 90]. За-
провадження такого обліку на підприємстві аргументоване прин-
ципами біхевіоризму в роботі бухгалтера при забезпеченні інфо-
рмаційних потреб окремих груп користувачів, які задекларовані
міжнародними стандартами фінансової звітності і є особливо ко-
рисним при підготовці облікових даних у системі економічної
безпеки.



Формування ринкової економіки. 2012. № 27

459

Прихильники другого напряму стверджують, що в умовах
сьогодення в креативному обліку від «законної» творчості зали-
шилася лише назва [3; 4]. Вони розглядають дане явище як загро-
зу, пов’язану з розповсюдженням недостовірної фінансової інфо-
рмації у зв’язку зі зловживання методиками та принципами
бухгалтерського обліку для досягнення фінансових результатів,
які навмисно не забезпечують чесний і справедливий погляд на
реальний стан речей на підприємстві.

Доречність таких поглядів підтверджують і соціологічні до-
слідження, відповідно до яких 80 % опитаних фінансових керів-
ників провідних підприємств України відповіли, що вони ма-
ніпулюють фінансовими даними в професійній практиці [5,
с. 384], чітко усвідомлюючи при цьому, що їх дії є однією з осно-
вних загроз як національній безпеці, так і економічній безпеці ві-
тчизняних підприємств. Результатом такої ситуації стало те, що у
2010 році частка економічних злочинів спричинених фальсифіка-
ціями у фінансовій звітності склала 28 %, що навіть перевищило
такі традиційні види злодіянь як незаконне присвоєння активів
(23 %) і відмивання грошей (21 %).

Проявами креативності в обліку є:
— завищення прибутку з подальшою можливістю нарахуван-

ня більш високих дивідендів;
— завищення прибутку та заниження обсягів зобов’язань з

метою отримання більш високої категорії позичальника при за-
лученні кредитів;

— завищення витрат, що відносяться до базових при оподат-
куванні прибутку;

— штучне покращення показників прибутковості, ліквідності,
фінансової стійкості з метою підвищення коефіцієнта фінансової
надійності для потенційних партнерів.

Зазначений перелік проявів маніпулювання обліковими дани-
ми дає можливість виділити три напрями отримуваних від цього
вигод:

1) мінімізація витрат, пов’язаних зі сплатою податків, обо-
в’язкових зборів, ресурсних платежів;

2) підвищення рейтингової оцінки іміджу підприємства;
3) максимізація виплат менеджерам.
Маніпулюючи даними фінансової звітності, працівники, з од-

ного боку, налаштовані на отримання вигод для підприємства та
власника, а, з іншого, — для себе (маніпуляції проти підприємст-
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ва). Не випадково М. Метьюс однією з причин виникнення креа-
тивного обліку називає конфлікт між підзвітністю управління та
завданням розподілу обмежених фінансових ресурсів [6, с. 459].
При цьому учасниками конфлікту поряд з головними бухгалте-
рами зазвичай виступають менеджери вищої ланки управління,
фінансові аналітики, аудитори.

Як підтверджують результати досліджень [7, с. 13], за останні
два роки частка зловживань фінансовими показниками здійснена
даними категоріями персоналу з метою отримання додаткових
вигод для себе склала 24 % від загальної суми зафіксованих ви-
падків спотворення фінансової звітності.

Суцільне розповсюдження креативного обліку зумовило по-
шук шляхів подолання цього явища. На нашу думку, в основу
механізму перевірки достовірності облікової інформації повинні
бути покладені способи отримання альтернативних даних, які
підтверджують (не підтверджують) правдивість наданої інфор-
мації, а також технології описування її характеристик, що дозво-
лить побудувати шкалу достовірності, як це описано нами у [8,
с. 172]. Впровадження такого механізму в практичну діяльність
вітчизняних підприємств є одним із основних завдань аналітика з
питань фінансово-економічної безпеки.

Не менш важливим аспектом, що потребує запровадження
процедур перевірки з боку фахівців служби економічної безпеки
є обґрунтований підбір кадрового потенціалу бухгалтерії з метою
мінімізації ймовірних негативних наслідків професійних ризиків.
Таку перевірку доцільно здійснювати по кожній особі при її при-
йомі на роботу, по групі окремих спеціалістів бухгалтерії, що за-
ймаються наданням інформації за окремими перспективними на-
прямами діяльності перед проведенням найважливіших угод за їх
участі та при встановленні ступеню дотримання ними комерцій-
ної таємниці, а також у цілому по підрозділу бухгалтерії, якщо
перевірка носить плановий характер (раз на рік). Випробування
виконується за наступними напрямами: лояльність, чесність у
роботі, професійна придатність у компетентність, дотримання
комерційної таємниці.

Лояльність дає можливість перевірити бухгалтера щодо його
готовності:

— надавати інформацію керівництву про можливі вигідні ко-
нтракти, про діяльність конкурентів;

— бережно ставитися до майна підприємства;
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— підтримувати та укріплювати здоровий морально-психо-
логічний клімат на підприємстві взагалі та в бухгалтерії зокрема.

Основний зміст перевірки на чесність у роботі полягає в тому,
що бухгалтеру, якого перевіряють, утворюють умови, при яких
він може щось вкрасти, будучи впевненим, що крадіжку не ви-
криють.

В основу перевірки лояльності та чесності в роботі покладено
методи професійного спостереження та спеціальних психофізіо-
логічних і психологічних досліджень. Метод спостереження до-
зволяє виявити контакти бухгалтера, які можуть свідчить про
можливість його нелояльної та нечесної поведінки до свого під-
приємства. При цьому категорично забороняється використову-
вати отриману інформацію з метою шантажу працівника чи по-
рушувати його конституційні права при здійсненні професійного
спостереження. Метод спеціальних психофізіологічних і психо-
логічних досліджень передбачає отримання достовірної інформа-
ції про особу з використанням спеціальних психологічних, пси-
хофізіологічних та інформаційних пристроїв. В основі методу
лежать принципи психологічного тестування або проведення пе-
ревірки із застосуванням поліграфу (детектора брехні), що дають
можливість виявити інформацію стосовно можливих нелояльних
дій, яку особа приховує, виходячи з її психологічної структури
особистості.

Перевірка професійної придатності та компетентності, зазви-
чай, проводиться головним бухгалтером чи його замісником, а в
разі, якщо суб’єктом перевірки є здобувач посади головного бу-
хгалтера, то фінансовим директором підприємства. В основу
професійних випробувань покладено співбесіди по проблемати-
ці бухгалтерського обліку чи доручення виконати ту або іншу
роботу, наприклад скласти звітність, заповнити первинний до-
кумент тощо.

Контроль за дотриманням комерційної таємниці в поточ-
ній діяльності бухгалтера здійснюється за допомогою спеціаль-
ного програмного забезпечення (McAfee Host Data Loss
Prevention, McAfee Network DLP, Symantec Data Loss Prevention,
Websense Data Security Suite (DSS), Контур информационной
безопасности), що дозволяє фахівцям з безпеки контролювати
проходження та розповсюдження облікової інформації, яка від-
носиться до комерційної таємниці або до інформації з обмеже-
ним доступом.
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За кожною з цих складових здійснюється оцінка ймовірності
виникнення професійного ризику, що визначається в балах від 0
до 100. Це дає можливість аналітику з питань фінансово-еконо-
мічної безпеки розрахувати узагальнюючий коефіцієнт рівня
професійного ризику бухгалтера як середньоарифметичної вели-
чини за формулою:

Р = ∑Q : n, (1),
де Р — професійний ризик бухгалтера;

Q — сума набраних балів за усіма складовими перевірки;
n— кількості напрямів перевірки.
Залежно від значення даного показника аналітик визначає

чотири рівні впливу професійного ризику бухгалтера на стан
економічної безпеки підприємства: мінімальний вплив ризику
(0—25 балів), несуттєвий вплив ризику (26—49 балів), суттє-
вий вплив ризику (50—89 балів), катастрофічний вплив ризику
(90—100 балів) та дає рекомендації стосовно управління ним.

Зважаючи на те, що наслідки таких ризиків пов’язані для під-
приємства лише з можливими втратами або отриманням нульо-
вого результату, при їх управлінні не розглядається перспектива
виявлення шляхів отримання позитивного результату, а лише
ставиться мета мінімізації імовірних збитків. Разом з тим, при
виборі стратегії управління професійними ризиками слід виходи-
ти з того, що додаткові витрати пов’язані з мінімізацією негатив-
них наслідків ризику не повинні перевищувати вигоди спричине-
ні такою мінімізацією.

Тому при виявленні мінімального ризику не здійснюються дії
щодо його управління, оскільки наслідки такого ризику характе-
ризуються як незначні і не призводять до втрати капіталу підпри-
ємства.

При встановленні несуттєвого професійного ризику бухгалте-
ра найбільш доцільним для підприємства буде створення внутрі-
шнього резерву для виконання зобов’язань за цим ризиком, що не
потребуватиме попереднього відволікання грошових коштів з
підприємства, а їх реальне вибуття здійснюватиметься на момент
фактичного прояву наслідків ризику.

При встановленні суттєвого професійного ризику доцільною
буде його диверсифікація. Найпродуктивнішим видом диверси-
фікації на сьогоднішній день є аутстаффінг. З метою мінімізації
кадрових ризиків у системі бухгалтерського обліку під аутстаф-
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фінгом розуміють послугу по виведенню облікового персоналу за
штат підприємства та оформлення його в штат компанії-про-
вайдера. Провайдер бере на себе обов’язки виконання окремих
видів облікових робіт, а відповідно і ризики пов’язані з таким ви-
конанням.

При встановленні катастрофічного впливу професійного ризи-
ку бухгалтера підприємству слід обрати один із варіантів дій:

— уникнення ризику, тобто усвідомлену відмову від спів-
праці з окремим працівником чи категорією облікового персо-
налу, діяльність яких може спричинити суттєві збитки підпри-
ємству;

— страхування ризику. У цьому випадку підприємство під-
писує договори про страхування відповідальності за заподіяні
збитки з найбільш ризиконебезпечними категоріями обліково-
го персоналу (студентами, спеціалістами низької кваліфікації,
пенсіонерами, особами, за якими встановлено випадки пору-
шення комерційної таємниці на попередніх місцях роботи то-
що) та визначає розмір страхових внесків, що сплачуються
страховій компанії. Сформовані таким чином страхові фонди є
своєрідною гарантією погашення наслідків професійних ри-
зиків.

Висновки з проведеного дослідження. Проведені досліджен-
ня дають можливість стверджувати, що сучасна система менедж-
менту висуває обґрунтовані вимоги до бухгалтерської служби та
служби економічної безпеки в питаннях формування інформації
про ризики, пов’язані з діяльністю підприємства (зокрема і про-
фесійні).

У зв’язку з цим у статті запропоновано механізм взаємодії об-
лікової системи та системи економічної безпеки на основі обміну
інформацією про події, які пов’язані з професійними ризиками
бухгалтера. Головними інструментами такої взаємодії виступа-
ють спеціальні методи перевірки, властиві економічній безпеці,
які використовуються при встановленні імовірності настання
професійних ризиків бухгалтера, з метою: недопущення виник-
нення негативних тенденцій спричинених діяльністю облікового
персоналу, пов’язаною з навмисним чи ненавмисним маніпулю-
ванням обліковими даними; своєчасного виявлення нелояльно
настроєних до підприємства осіб; забезпечення надійного захисту
комерційної таємниці підприємства; протидії комерційному шпи-
гунству тощо.
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