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ПРОФЕСІЙНІ РИЗИКИ БУХГАЛТЕРА:
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВІ ЗВ'ЯЗКИ
У статті розглянуто сутність професійного ризику бухгалтера, виділено внутрішні та зовнішні
фактори його виникнення, встановлено причинно-наслідкові зв’язки, зокрема визначено об’єкти, на які
вливає професійний ризик бухгалтера та його результат (наслідки). Професійний ризик бухгалтера
ідентифіковано як ймовірність допущення випадкових та/або навмисних помилок при здійсненні облікових
процедур щодо виявлення, оцінки, документування, накопичення, узагальнення, зберігання та передача
інформації, а також застосування неоднозначного та/або невиправданого професійного судження, що
негативно впливає на якість показників бухгалтерської звітності. Встановлено, що основною причиною
виникнення професійного ризику бухгалтера є бездіяльність облікового працівника та/або дії бухгалтера
у ході виконання ним облікових процедур. Обгрунтовано, що бухгалтер приймає рішення у сфері
бухгалтерського обліку в умовах невизначеності та застосовує професійне судження для забезпечення
дотримання вимоги доречності і достовірності облікової інформації, тобто неупередженої, обачливої,
повної і такої, яка відповідає економічній сутності господарських операцій. Доведено, що саме
невизначеність в системі бухгалтерського обліку та в господарській діяльності вцілому зумовлює
виникнення професійного ризику бухгалтера
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Постановка проблеми. В Україні професія
бухгалтера є однією із найрозповсюдженіших
професій економічного спрямування. Кількість
вакансій на посаду бухгалтера на ринку праці
України за останні роки (2015-2018 рр.)
варіюються від 4 % до 8 % загальної кількості всіх
робочих ваканцій в країні. Зокрема, за даними
Міжнародного кадрового порталу HeadHunter
Україна у 2018 р. потреба суб’єктів
господарювання у бухгалтерах становила 5 %, у
2017 р. – 4 %, у 2016 р. – 6 % від всіх вакантних
пропозицій на ринку праці [1, 9], а у 2015 р. – 8%
[13], що говорить про значну затребуваність
професії бухгалтерта її реалізацію в економічній
діяльності держави.
Кожен суб’єкт господарювання, будь-то
бюджетна установа чи приватне підприємство,
заклад вищої освіти, лікарня, дитячий садочок,
аптека, фабрика або завод, має у штаті бухгалтера
як найманого працівника (бухгалтерів у складі
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бухгалтерської служби) або користується його
послугами організації та ведення бухгалтерського
обліку на умовах аутсорсингу.
На кожному підприємстві велика увага
приділяється
організації
та
веденню
бухгалтерського обліку, а тому потрібне глибоке
розуміння
процесів
(господарських,
технологічних,
управлінських,
ін.),
які
відбуваються на ньому, вміння своєчасно та
правильно приймати рішення. Таким чином,
робота бухгалтера щодня пов’язана з ризиками,
недооцінка яких зумовлює локальні й глобальні
проблеми облікового забезпечення управління
підприємством, зокрема в частині достовірності
облікової інформації, її викривлення тощо.
Слід
відмітити,
що
при
веденні
бухгалтерського обліку зовнішніми фахівцями
(на умовах аутсорсингу) ситуації невизначеності
та рівень ризику можуть зростати, що зумовлено
«… наявністю альтернатив та необхідності
вибору однієї з них при веденні бухгалтерського
обліку; неможливістю чітко передбачити
результат роботи залучених зовнішніх фахівців
для ведення бухгалтерського обліку; можливістю
розголошення
комерційної
таємниці;

Науковий вісник Ужгородського Університету 2019
ймовірністю втрати матеріальних, фінансових,
трудових ресурсів при залученні зовнішніх
фахівців для ведення бухгалтерського обліку
тощо» [7].
Все вищезазначене підтверджує високий
рівень ризику облікової діяльності та професійної
відповідальності
перед
користувачами
бухгалтерської звітності і свідчить про
актуальність обраного напряму дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Питання професійних ризиків бухгалтера у свої
працях досліджували такі вчені, як А.П. Альгін,
І.О. Арлюкова, І.М. Вигівська, Л.В. Гнилицька,
А.Ш. Джангетов, А.П. Задков, І.В. Єсарева,
О. Королева, Я.В. Соколов, А.С. Толстова,
Т.Є. Хірная, Л.В. Чижевська, О.В. Цветкова,
А.Є. Шевелев, О.В. Шевелева. Враховуючи значні
здобутки науковців у цьому напрями, вважаємо за
доцільне продовжити дослідження даного питання,
що зумовлюється систематичними змінами
міжнародного
та
вітчизняної
правової
регламентації бухгалтерської справи у світлі
європейської інтеграції та глобалізації, а також
розвитком професії бухгалтера вцілому.
Метою
дослідження
є
ідентифікація
професійного ризику бухгалтера, вивчення
внутрішніх
і
зовнішніх
факторів
його
виникнення, здійснення якісної оцінки причин
зростання
ризиків
діяльності
облікового
персоналу
та
встановлення
причиннонаслідкових зв’язків даного явища; визначення
об’єктів та сфери виникнення професійного
ризику бухгалтера.
Опис основного матеріалу досілдження.
Ризик в діяльності суб’єкта господарювання
ідентифікують як ймовірність виникнення втрат
(понесення
збитків;
завдання
шкоди;
недоотримання доходів; здійснення додаткових
(непердбачених, неочікуваних)
витрат)
у
результаті прийнятття рішень щодо здійснення
певного виду діяльності, процесу, операції тощо.
Ризик є явищем зумовленим невизначеністю, а
точніше факторами, які не дозволяють частково
або повністю уникнути негативних наслідків.
Вигівська І.М. зазначає, що «об’єктом
професійного ризику бухгалтера є процес
організації та ведення бухгалтерського обліку, який,
в свою чергу, включає процес документування
господарських операцій (до якого має відношення
бухгалтер); формування облікової політики
підприємства (прийняття участі бухгалтера у
розробці Наказу про облікову політику, виборі
методів обліку, які найкращим чином врахували б
всі особливості діяльності підприємства); а також
окрім необхідності правильного віднесення
операцій на конкретні рахунки обліку, ще й

правильне здійснення розрахунків за операціями»
[6].
Причини виникнення ризиків у роботі
бухгалтера різноманітні. На результати його
роботи впливають як зовнішні, так як і внутрішні
фактори.
До
внутрішніх
факторів
виникнення
професійного ризику можна віднести особистісні
риси бухгалтера та умови його праці:
некомпетентність, неуважність, недбайливість,
несумлінність,
безвідповідальність,
упередженість, взаємовідносини з колективом,
обсяги роботи бухгалтера, незабезпеченість
технічними засобами та актуальним програмним
забезпечення тощо. Вказані фактори можуть
спричинити допущення помилок та прорахунків в
обліку,
витік
конфіденційної
інформації,
неправильне узагальнення даних та інше.
Наслідками помилок бухгалтера є втрата ресурсів
підприємства (майнових, фінансових тощо),
пов’язана недотриманням обліковим персонало
імперативної поведінки щодо організації та
введення бухгалтерського обліку, що призводить
до викривлення показників бухгалтерської
звітності та їх недостовірності. Тому бухгалтер
першочергово
несе
відповідальність
за
економічні
насілдки,
спричинені
його
професійною діяльністю.
До зовнішніх факторів відносять об’єктивні
причини, на які не можна вплинути та не можна
змінити:
зміна
законодавства,
корупція,
рекламації, інфляція, зміна податкової політики,
необґрунтовані чутки,
Відзначимо також, що рівень професійного
ризику бухгалтера залежить від людського
фактору, професійного судження, кваліфікації,
якості знань за фахом, володіння нормами
вітчизняної
та
міжнародної
правової
регламентації обліку та звітності. Професійне
судження бухгалтера пов’язане з прийняттям
рішень
обліковим персоналом у сфері
бухгалтерського обліку, зокрема це пов’язано з
варіативністю вибору методів обліку та облікових
процедур, ідентифікацією об’єктів оподаткування
тощо.
Як зазначає С.Ф. Легенчук, здійснення
бухгалтером дій, які чітко визначені у
документах, що регулюють бухгалтерський облік,
є імперативною поведінкою. І, напроти,
застосування
в
професійному
суджені
альтернатив бухгалтерського обліку «… є
сукупністю (двох або більше) еквівалентних
бухгалтерських імперативів, наявність яких
передбачає,
що
для
бухгалтерського
відображення наслідків елементів господарської
діяльності необхідно вибрати одну з них» [17].
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Саме вибір бухгалтером однієї з представлених
альтернатив створює вибір в обліку, який
провокує виникнення інформаційного ризику як
складової професійного ризику бухгалтера.
Причинами
виникнення
цих
ризиків
є
«… фактор людської природи, а також
неточності, властиві основним процесам обліку.
Вони також мають місце через наявність
альтернативних принципів обліку та нечітких
стандартів щодо їх застосування, що спричиняє
значний ступінь невизначеності» [2].
На думку Я.В. Соколова і Т.О. Терентьевої,
«професійне судження – це добросовісно
висловлена професійним бухгалтером думка про
господарську ситуацію, яка є корисною як для її
висвітлення, так і для прийняття дієвих
управлінських рішень» [14].
В свою чергу, Л.З. Шнейдман розглядає
професійне судження як «думку, висновок, що є
підставою для прийняття рішення в умовах
невизначеності, яка базується на знаннях, досвіді
та кваліфікації відповідних фахівців» [16].
Таким чином, в умовах невизначеності
бухгалтер застосовує професійне судження для
забезпечення дотримання вимоги доречності та
достовірності облікової інформації, тобто
неупередженої, обачливої, повної і такої, яка
відповідає економічній сутності господарських
операцій. При цьому саме невизначеність
зумовлює виникнення професійного ризику
бухгалтера.
На думку І.А. Бланка [3] та П.І. Верченко, Г.І.
Великоіваненко, Н.В. Демчук [5] невизначеність
проявляється як фундаментальна характеристика
недостатнього забезпечення знаннями процесу
прийняття економічного рішення щодо певної
проблемної ситуації, тобто це невірогідність
(наявність фіктивних даних), неоднозначність
(нечіткість, неточність), невідомість (часткова
або повна відсутність інформації про певну
проблемну ситуацію).
Отже,
невизначеність
господарської
діяльності, наявність вибору в обліку провокують
виникнення професійних ризиків бухгалтера. І як
зазначає Л.В. Гнилицька, під такими ризиками
слід розуміти «… інформаційні ризики, пов’язані
із спотворенням облікових даних, які виникають
у системі бухгалтерського обліку і є наслідком дій
або бездіяльності облікового персоналу» [8].
Зауважимо, що згідно ст. 1 Закону України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
в Україні» «бухгалтерський облік – процес
виявлення,
вимірювання,
реєстрації,
накопичення, узагальнення, зберігання та
передачі інформації про діяльність підприємства
зовнішнім та внутрішнім користувачам для
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прийняття рішень» [10]. Тобто місцем
виникнення професійного ризику бухгалтера є
система бухгалтерського обліку, зокрема облікові
процедури, які він здійснює та забезпечує.
На думку Глена А. Велша та Деніела Г. Шорта,
процедури бухгалтерського обліку припускають
втілення
фундаментальних
концепцій
(практичних і детальних правил) [4]. Розробка
облікових процедур зумовлена необхідністю
досягнення обґрунтованого рівня одностайності
щодо застосування фундаментальних концепцій.
Крупка Я.Д. та Кузь І.І. вважають, що процедури
бухгалтерського обліку є «методичним підходом
у реалізації однорідних за змістом та завданнями
елементів процесу ведення бухгалтерського
обліку» [11]. Кутер М.І. визначає процедуру
бухгалтерського обліку як логічно витриману,
чітку послідовність виконання бухгалтерських
дій, відображення інформації в процесі
реєстрації, накопичення та обробки облікових
даних з метою формування фінансової звітності”
[12].
Виходячи з цього, професійний ризик
бухгалтера пов'язаний з ймовірністю допущення
випадкових та/або навмисних помилок при
здійсненні облікових процедур щодо виявлення,
оцінки,
документування,
накопичення,
узагальнення, зберігання та передача інформації,
а також застосування неоднозначного та/або
невиправданого професійного судження, що
негативно впливає на якість показників
бухгалтерської звітності. Окрім цього, наслідки
такого ризику можуть через професійну
діяльність бухгалтера призвести до виникнення
додаткових витрат на підприємстві. Такі витрати
можуть бути: 1) зумовлені завданням фінансової
шкоди користувачам бухгалтерської звітності при
прийнятті ними неефективних рішень на основі
неповного, неправдивого та/або упередженого
обліково-інформаційного ресурсу; 2) спричинені
викривленням
дійсності
або
неповною
відповіддю на письмові запити осіб щодо
отримання публічної інформації про діяльність
суб’єкта
господарювання;
3) зумовлені
нарахуванням
штрафів
за
результатами
фіскальних перевірок (прорахунки у розрахунках
за податками, зборами, платежами), державного
аудиту (нецільове використання бюджетних
коштів),
перевірок
органами
держпраці
(порушення трудового законодавства при
розрахунках
за
виплатами
працівникам),
органами статистики (подання неправдивих
даних) та багато іншого.
Висновки і перспективи подальших
досліджень. Таким чином, ризики є невід’ємною
складовою
діяльності
підприємства.
Їх
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неможливо повністю уникнути, але їх можна
спрогнозувати і передбачати заходи для
зменшення негативних наслідків
в роботі.
Встановлено, що професійний ризик бухгалтера –
це ймовірність допущення випадкових та/або
навмисних помилок при здійсненні облікових
процедур
щодо
виявлення,
оцінки,
документування, накопичення, узагальнення,
зберігання та передача інформації, а також
застосування
неоднозначного
та/або
невиправданого професійного судження, що
негативно впливає на якість показників
бухгалтерської звітності.
В ході дослідження питання невизначеності в
бухгалтерській професії, зокрема невизначеності
у прийнятті бухгалтером рішень у сфері
організації та ведення бухгалтерського обліку,
Ідентифіковано фактори виникнення профе-

сійного ризику бухгалтера. До основних причин
його виникнення віднесено бездіяльність
облікового працівника та/або дії бухгалтера у ході
виконання ним облікових процедур (виявлення,
оцінки,
документування,
накопичення,
узагальнення, зберігання та передача інформації).
Отже, професійна діяльність бухгалтера є
розумово складною та відповідальною сферою
людської діяльності, яка вимагає витримки,
зосередженості та компетентності. І, як і будь-яка
інша професія, містить ризики, яких повністю
уникнути неможливо, але можна мінімізувати їх
негативні наслідки через ефективне застосування
методів управління ризиками, що і є
перспективою наших подальших досліджень.
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