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Анотація — дослідження міжнародних 

стандартів фінансової звітності засвідчи-

ло про наявність ризику як факто-

ра/чинника здійснення  господарських 

операцій чи видів діяльності підприємств, 

характеристики окремих видів ризику, 

необхідність розкриття інформації про 

ризики у фінансових звітах.  

Ключові слова — господарська операція, 

міжнародні стандарти фінансової звітнос-

ті,  облік, ризик.  

 

Важливим інструментом управління ри-

зиками підприємства виступає система бух-

галтерського обліку, завданням якої має бу-

ти своєчасне виявлення впливу ризиків (неа-

декватність реальної економічної ситуації, 

неспівставність інформації та ін.) на стабі-

льність функціонування та розвитку підпри-

ємства. Це, в свою чергу, дозволить оціню-

вати можливі наслідки ризиків та сприяти 

розробці заходів для їх мінімізації. Для цьо-

го ризик як елемент ринкової економіки та 

фактор впливу на фінансово-господарську 

діяльність підприємств потребує чіткого но-

рмативного регулювання з метою ефектив-

ного управління ним. 

Нормативне регулювання обліку на між-

народному рівні здійснюється міжнародни-

ми стандартами фінансової звітності (далі – 

МСФЗ) [1]. Дослідження МСФЗ щодо регу-

лювання обліку ризику дозволило виявити 

інформацію про ризик за певними видами та 

ризик в якості фактора/чинника здійснення 

господарських операцій. Так, у МСФЗ 1 

«Перше застосування Міжнародних станда-

ртів фінансової звітності» вказується на не-

обхідність дисконтування зобов’язання, ви-

користовуючи найкращу оцінку історичної 

скоригованої на ризик ставки дисконту (ста-

вок дисконту). МСФЗ 4 «Страхові контрак-

ти» містить детальну характеристику ризи-

ків, пов’язаних зі страховими контрактами, – 

страхового та фінансового ризику. МСФЗ 7 

«Фінансові інструменти: розкриття інфор-

мації» дає змогу користувачам оцінити хара-

ктер та рівень ризиків (кредитний, валют-

ний, відсотковий, ринковий ризики, ризик 

ліквідності, інший ціновий ризик), що вини-

кають унаслідок фінансових інструментів та 

на які суб’єкт господарювання наражається 

протягом періоду та на кінець звітного пері-

оду, а також яким чином суб’єкт господарю-

вання управляє цими ризиками. При цьому у 

стандарті наголошується на взаємодії між 

якісною та кількісною розкритою інформа-

цією, що дасть змогу користувачам краще 

оцінити вплив ризиків на суб’єкт господа-

рювання. МСФЗ 13 «Оцінка справедливої 

вартості» розкриває ризик невиконання як 

ризик того, що суб’єкт господарювання не 

виконає зобов’язання, та включає, зокрема, 

власний кредитний ризик суб’єкта господа-

рювання.  

МСФЗ 2 «Платіж на основі акцій» розк-

риває, що працівники часто виконують опці-

они на акції достроково з різних причин, од-

нією з яких є уникнення ризику. У МСФЗ 10 

«Консолідована фінансова звітність» вказа-

но, що інвестор зазнає ризиків, або має пра-

во щодо змінних результатів діяльності 

об’єкта інвестування у випадку, якщо ре-

зультати інвестора від його участі мають по-

тенційну здатність змінюватися внаслідок 

зміни показників діяльності об’єкта інвесту-

вання. Такий же підхід до ризику наявний і у 

МСФЗ 11 «Спільна діяльність», в якому вка-

зується, що суб’єкти господарювання, які 

мають частки участі у спільній діяльності, 

можуть зазнавати ризику (наприклад, ризик 

попиту, ризик запасів, кредитний ризик). 

МСФЗ 12  «Розкриття інформації про частки 

участі в інших суб’єктах господарювання» 
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розкриває інформацію про ризики, пов’язані 

з частками участі суб’єкта господарювання в 

спільних, дочірніх та асоційованих підпри-

ємствах. МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки та-

рифного регулювання» розкриває інформа-

цію, яка дозволить користувачам оцінити 

ризики, пов’язані з тарифним регулюванням, 

яке встановлює ціну, яку суб’єкт господарю-

вання може виставляти клієнтам за товари 

або послуги. 

У Міжнародному стандарті бухгалтерсь-

кого обліку 1 (далі – МСБО) «Подання фі-

нансових звітів» компонентами іншого су-

купного доходу є величина зміни справедли-

вої вартості, що відноситься до змін кредит-

ного ризику зобов’язання. У примітках до 

фінансових звітів при розкритті нефінансо-

вої інформації слід відображати цілі та полі-

тику управління фінансовими ризиками 

суб’єкта господарювання. МСБО 7 «Звіт про 

рух грошових коштів» містить інформацію 

про ризик зміни вартості, який притаманний 

еквівалентам грошових коштів. МСБО 17 

«Оренда» вказує, що класифікація оренди 

базується на тому, якою мірою ризики (мож-

ливість збитків від простоїв або технічної 

застарілості), пов’язані з володінням орен-

дованим активом, розподіляються між орен-

додавцем та орендарем.  

МСБО 18 «Дохід» розкриває ризик як фа-

ктор господарської операції, а саме: дохід 

від продажу товарів має визнаватися в разі 

задоволення, якщо суб’єкт господарювання 

передав покупцеві суттєві ризики і винаго-

роди, пов’язані з власністю на товар. У бі-

льшості випадків передача ризиків та вина-

город щодо володіння збігається з переда-

чею юридичного права власності або з пере-

дачею у володіння покупця, в інших випад-

ках відбувається не одночасно з передачею 

юридичного права власності або з переда-

чею у володіння. МСБО 19 «Виплати пра-

цівникам» містить інформацію про ризики, 

які можуть виникати при виплатах праців-

никам по закінченні трудової діяльності: ак-

туарний ризик (виплати будуть меншими за 

очікувані) та інвестиційний ризик (інвесто-

ваних активів буде недостатньо для забезпе-

чення очікуваних виплат). У МСБО 36 

«Зменшення корисності активів» розкрива-

ється, що в обчисленні вартості активу при 

використанні слід відображати ціну за при-

йняття ризику, притаманного цьому активу, 

а також слід враховувати ризик країни, ва-

лютний та ціновий ризики. МСБО 37 «За-

безпечення, умовні зобов’язання та умовні 

активи» передбачає, що для отримання най-

кращої оцінки забезпечення слід враховува-

ти ризики та невизначеності, які неминуче 

пов’язані з багатьма подіями та обставина-

ми.  

Отже, вивчення МСФЗ засвідчило про ві-

дсутність тлумачення поняття «ризик» та 

водночас наявність інформації, що розкриває 

певні види ризику: ризик зміни вартості, ак-

туарний, інвестиційний, кредитний, валют-

ний, відсотковий, ринковий, страховий, фі-

нансовий ризики, ризик ліквідності, інший 

ціновий ризик, ризик ставки дисконту, ризик 

невиконання, ризик країни тощо, які харак-

терні для певного виду господарської опера-

ції або діяльності. 
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