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ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ПРОЗОРОСТІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 

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 [2, c.253].   

Прозорість фінансової звітності необхідна для залучення в країну вільного 

іноземного капіталу, 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. 

Транспарентність (анг. transparent – прозорий, явний очевидний) – 

відсутність секретності, доступність інформації [1].  

Аналізуючи 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.1). 
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Рис. 1. Принципи формування транспарентної фінансової звітності за МСФЗ* 
* Джерело: авторська розробка 
 

Розглянемо докладніше 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; 

 реперезентативність – 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. 
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