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ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ 

 
Необхідність удосконалення моделей облікового процесу відповідно до вимог МСФЗ актуалізують 

потребу оновлення теоретико-метолодогічних засад формування облікової інформації на підприємствах 

України для забезпечення транспарентності фінансової звітності в умовах інтеграції до ЄС. В статті 

розкрито сутність понять «транспарентності» та «транспарентність фінансової звітності».  

Виділено передумови необхідності формування транспарентної фінансової звітності. 

Охарактеризовано принципи формування транспарентної фінансової звітності (прозорість, 

доступність, надійність, якість, співставність, оперативність,  раціональність, адаптивність, 

реперезентативність, релевантність). Акцентовано увагу на ролі облікової політики для забезпечення 

транспарентності фінансової звітності. Підкреслено, що для підвищення транспарентності фінансової 

звітності обрані альтернативи щодо формування облікової інформації мають знайти своє 

віддзеркалення у примітках до фінансової звітності з метою забезпечення впевненості користувачів в 

обраній обліковій політиці. 

Ключові слова: облікова політика, бухгалтерський облік, принципи, транспарентність, прозорість, 

транспарентна фінансова звітність, міжнародні стандарти фінансової звітності.  

 

Постановка проблеми.© Пріоритетним векто-

ром розвитку на державному рівні постає 

імплементація в українське законодавче поле 

європейських норм. В даному напрямку не 

залишається осторонь і сфера бухгалтерського 

обліку та процес формування фінансової 

звітності. В сучасних умовах в Європейській 

спільноті найбільшого поширення набув 

комплекс принципів і норм формування 

показників фінансової звітності за 

Міжнародними стандартами фінансової 

звітності. Процес впровадження МСФЗ в Україні 

залишається державним пріоритетом у сфері 

розвитку бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності. Однак питання формування фінансової 

звітності за МСФЗ на тлі існуючої обліково-

звітної практики залишаються в площині 

дискусійного поля науковців та потребують 

поглибленого дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Актуалізація питань формування показників 

фінансової звітності була предметом досліджень 

С.Ф. Голова [1], І.Ю. Грицук [2], 
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Незважаючи на численні публікації з проблем 

підготовки фінансової звітності, у вітчизняній 

науці недостатньо представлені розробки, що 

розкривають питання транспарентності 

фінансової звітності в форматі МСФЗ.  

Необхідність удосконалення моделей 

облікового процесу відповідно до вимог МСФЗ 

актуалізують потребу оновлення теоретико-

метолодогічних засад формування облікової 

інформації на підприємствах України для 

забезпечення транспарентності фінансової 

звітності в умовах інтеграції до ЄС. 

Формулювання цілей статті.  Метою статті є 

удосконалення існуючих та напрацювання нових 

теоретико-методологічних аспектів формування 

фінансової звітності, концептуальною основою 

якої є МСФЗ. 

Опис основного матеріалу дослідження. В 

умовах ринку інформація про фінансовий стан та 

результати діяльності організацій є предметом 

уваги різних груп користувачів. Всі учасники 

взаємовідносин між собою зацікавлені в тому, 

щоб отримувати і використовувати достовірну 

інформацію про своїх партнерів для прийняття 

обґрунтованих управлінських рішень. У цьому 

аспекті найбільшу зацікавленість представляє 

собою фінансова звітність. 

Система бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності в Україні потребує реформування, 

запровадження методології розкриття 

економічної інформації за міжнародними 

стандартами для забезпечення відкритості, 

прозорості та зіставності фінансової звітності 

суб’єктів господарювання [13, c.253].   

Прозорість фінансової звітності необхідна для 

залучення в країну вільного іноземного капіталу, 
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оскільки якісна і порівнянна звітна інформація є 

необхідною умовою підвищення інвестиційної 

привабливості компаній, сприяє зниженню 

підприємницьких ризиків і збільшення освоєння 

інвестиційних проектів. З огляду на необхідність 

підготовки фінансової звітності в єдиному 

форматі компанії багатьох країн складають 

фінансові звіти за МСФЗ. 

При формуванні фінансової звітності, 

концептуальною основою якої є МСФЗ, 

загострюється увага до питань транспарентності 

наведеної в ній інформації. 

У середовищі вчених і фахівців склалися різні 

думки щодо визначення сутності «транспарент-

ності». 

Транспарентність (анг. transparent – прозорий, 

явний, очевидний) – відсутність секретності, 

доступність інформації [7].  

Ігумнов В.М. транспарентність розглядає як 

комплексний (інтегральний) показник 

відкритості суб’єкта економіки, який відображає 

адекватність вимогам користувачів, рівень 

повноти розкриття та доступності звітної 

інформації про його поточний стан і перспективи 

діяльності [3, с. 49]. Транспарентність фінансової 

звітності В.М. Ігумнов характеризує як звітність, 

у якій максимально повно і правдиво розкриті всі 

суттєві відомості про діяльність підприємства, 

необхідні користувачам для винесення 

обґрунтованого судження про його фінансовий 

стан та результати діяльності для цілей 

прийняття обґрунтованих рішень [4, с.8] 

Кузіна Р.В. під транспарентністю фінансових 

звітів розуміє повне розкриття та надання 

корисної інформації для справедливої оцінки, 

необхідної для прийняття економічних рішень 

широким колом користувачів [6].  

Харламова О.В. пропонує транспарентність 

фінансової звітності розглядати як якісну 

характеристику фінансової звітності, яка 

забезпечується прозорістю, відкритістю та 

доступністю і конкретизується через підвищення 

репрезентативності, релевантності поданої і 

розкритої інформації та інклюзивності доступу, 

що в сукупності забезпечує функціональність 

фінансової звітності [10, с.78].  

Транспарентність фінансової звітності 

трактується І.Ю. Грицук [2] як прозорість, 

розуміння, інтерпретування даних. Тобто 

достовірне і неупереджене подання інформації у 

звітності щодо всіх активів та зобов’язань, а 

також наявність у звітності даних, які включають 

аналітичні розрізи, примітки та пояснення, 

достатні для об’єктивного уявлення про 

фінансовий стан підприємства. 

Досліджуючи наукові джерела, нами виділено 

ряд передумов необхідності формування 

транспарентної фінансової звітності (рис.1). 

 
 

ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ТРАНСПАРЕНТНОЇ ФІНАНСОВОЇ 

ЗВІТНОСТІ 

запит суспільства на відкритість: 

демократизація значного числа 

країн світового співтовариста 

 збільшення числа економічно активного 

населення, і, як наслідок, зростання 

потреби суспільства в розумінні процесів, 

що відбуваються 

накопичений досвід у прогнозуванні криз, 

їх подоланні та аналізі причин виникнення 
глобалізація економік більшості 

держав 

науково–технічний прогрес розширення сфери конкурентної боротьби 

Рис. 1. Передумови необхідності формування транспарентної фінансової звітності*  
* Авторська розробка з використанням [2, 3, 10] 

 

Таким чином, передумовами необхідності 

формування транспарентної фінансової звітності 

за МСФЗ стала демократизація країн світу, 

глобалізація економік, науково-технічний 

прогрес, необхідність суспільства розуміння 

економічних процесів, зростання конкурентної 

боротьби та накопичений досвід прогнозування, 

подолання і аналіз економічних криз. 

Аналізуючи приведені передумови 

необхідності формування та подання 

траспарентної фінансової звітності та судження 

науковців щодо самої сутності транспарентної 

інформації у фінансовій звітності, нами 

пропонується виокремити наступні основні 

принципи формування транспарентної 

фінансової звітності (рис.2). 
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Надійність 
 

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ТРАНСПАРЕНТНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 Прозорість Оперативність 

Рациональність  Доступність 

Адаптивність 

Якість 

Співставність 
 

Репрезентативність  

Релевантність  
 

 

Рис. 2. Принципи формування транспарентної фінансової звітності за МСФЗ* 
* Авторська розробка 
 

Розглянемо кожен із принципів формування 

транспарентності фінансової звітності, 

концептуальною основою якої є МСФЗ: 

 прозорість – зрозумілість, 

недвозначність, тобто звітність буде корисною 

учасникам ринку і широкої громадськості за 

умови, що вона зрозуміла чи може бути 

зрозуміла усіма зацікавленими користувачами; 

 доступність – можливість доступу 

користувачів до даних фінансової звітності; 

 надійність – інформація є з надійних, 

перевірених джерел та придатна для перевірки; 

 якість - інформація якісна в тому 

випадку, коли вона не має значних помилок і 

об'єктивна; 

 співставність – інформація, що міститься 

у фінансовій звітності, повинна бути 

порівнянною у часі і порівнянною з інформацією 

інших підприємств для ідентифікації тенденції 

фінансового стану та результатів діяльності; 

 оперативність -  інформація в будь-який 

момент має бути підготовленою для 

використання в процесі прийняття управлінських 

рішень; 

 раціональність – раціональною 

інформацію можна назвати тоді, коли вигода від 

її отримання перевищує вартість її забезпечення; 

 адаптивність - це можливість зведення 

відповідних даних за показниками і періодами; 

 репрезентативність – досягається через 

незалежне аудиторське підтвердження, 

дотримання єдиної концептуальної основи 

фінансової звітності; 

 релевантність – передбачає подання 

виключно такої інформації, яка є корисною для 

прийняття управлінських рішень. 

Вважаємо, що дотримання вищенаведених 

принципів транспарентності при формуванні 

фінансової звітності забезпечить підвищення 

функціональності фінансової звітності. 

В сучасних умовах господарювання в системі 

обліково-звітної практики в Україні 

спостерігається низький рівень транспарентності 

фінансової звітності. Забезпечити підвищення 

транспарентності формування фінансової 

звітності, а відтак і підвищити довіру 

користувачів до неї, можливо за рахунок 

раціонального вибору альтернатив, що 

пропонуються МСФЗ та закріплення їх в 

обліковій політиці підприємства. 

Багатоваріантність методики бухгалтерського 

обліку, визначених Міжнародними стандартами 

фінансової звітності та Міжнародними 

стандартами бухгалтерського обліку, що його 

регламентують, реалізується в обліковій політиці 

підприємства. Остання, враховуючи норми 

МСФЗ, дозволяє здійснити підбір 

альтернативних методів обліку відповідно до 

типу (групи) господарських операцій та здійснює 

суттєвий вплив на формування показників 

фінансової звітності. 

Облікова політика підприємства має на меті 

встановлення чітких вимог до суб’єктів 

введення бухгалтерського обліку з урахуванням 

особливостей господарської діяльності 

підприємства, що, у свою чергу, надає 

можливість завчасно виявити відхилення та 

передбачити порушення в системі облікового 

відображення операцій.  

Облікова політика – внутрішній регламент 

підприємства, який включає загальні 

положення, підходи до подання фінансової 

звітності та облікові політики щодо статей 

фінансової звітності [10, с.240]. 

Ми погоджуємось з точкою зору  

О.В. Харламової [10, с. 241], що метою 

облікової політики підприємства є 

вдосконалення якості фінансової звітності через 

підвищення доречності, надійності та 

порівнянності фінансової звітності у часі та з 

фінансовою звітністю інших підприємств. 

Як зазначає О.А. Лаговська розробка 

облікової політики забезпечує реалізацію 

інтересів власників шляхом вибору 

оптимальних варіантів ведення обліку через 

відповідне економічне їх обґрунтування, з 

одного боку, та надає можливість 

представлення облікової інформації у найбільш 
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прийнятній формі для зовнішніх користувачів, з 

іншого [8, с. 11].  

У багатьох випадках МСФЗ та МСБО 

передбачають не один, а декілька альтернатив 

відображення у бухгалтерському обліку і 

фінансовій звітності тих або інших активів, 

зобов'язань, доходів і витрат. При формуванні 

облікової політики обираються з  методологіч-

них прийомів, дозволених нормативними 

документами, ті, які вважаються корисними для 

суб’єкта господарювання. При цьому повинні 

враховуватись фінансова політика,  податкова 

політика та договірна політика підприємства.  

Облікова політика фактично дає можливість, 

в залежності від обраних методологічних 

прийомів, впливати на величину прибутку, 

оцінку активів, зокрема на оцінку оборотних 

активів і пов'язані з нею істотні моменти:  

визнання доходу і (чи) витрат; оцінку факту 

здійснення господарської операції; утворення 

резервів. Утворення резервів - це, по суті, не що 

інше як оцінка ризиків, які несе 

підприємство [9, с. 106].  

Від того, який метод обліку фактів 

господарського життя обраний в обліковій 

політиці, безпосередньо залежить фінансовий 

стан підприємства, що представлений у 

бухгалтерській звітності.  

Вважаємо, що суттєве значення має не тільки 

те, який саме метод обліку був обраний, а 

наскільки проінформований користувач 

звітності щодо обраної методики обліку 

об’єктів бухгалтерського обліку. Вплив 

облікової політики на сприйняття 

користувачами інформації, наведеної в 

фінансовій звітності, важко оцінити, оскільки її 

наслідки впливають на ухвалення 

управлінських рішень. 

Таким чином, за рахунок вибору 

методологічних прийомів облікова політика дає 

можливість відобразити в певному ракурсі 

фінансовий стан господарюючого суб'єкта і 

його фінансовий результат та забезпечити 

транспарентність наведеної інформації. 

Висновки і перспективи подальших 

досліджень. Управлінські рішення, що 

формують реальні грошові потоки та 

визначають успішність діяльності підприємства, 

залежать багато в чому не тільки від фактів 

господарського життя самих по собі, а від їх 

бухгалтерської (інформаційної) інтерпретації 

відповідно до обраної облікової політики. А 

облікова політика, у свою чергу, встановлює 

взаємозв’язок між тим, який метод обліку факту 

господарського життя обраний, і тим, який 

фінансовий стан підприємства, відповідно,  

відображений у бухгалтерській звітності. 

Забезпечити транспарентність фінансової 

звітності, а відтак і підвищити довіру 

користувачів до неї, можливо за рахунок 

раціонального вибору альтернатив, що 

пропонуються МСФЗ та закріплення їх в 

обліковій політиці підприємства. 

Для підвищення транспарентності фінансової 

звітності обрані альтернативи щодо формування 

облікової інформації мають знайти своє 

віддзеркалення у примітках до фінансової 

звітності з метою забезпечення впевненості 

користувачів в обраній обліковій політиці. 

Перспективним напрямком є дослідження 

трансформації національної фінансової звітності 

у МСФЗ-формат. 
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