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ПРОЗОРІСТЬ ЗВІТНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ  
ЯК ПЕРЕДУМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ 

TRANSPARENCY OF DOMESTIC ENTERPRISES REPORTING  
AS A PREREQUISITE FOR ENSURING FINANCIAL STABILITY

АНОТАЦІЯ
У статті розкрито роль транспарентності фінансової звіт-

ності в умовах пандемії. Проаналізовано сучасні підходи до 
визначення сутності поняття «транспарентність», а також 
досліджено й узагальнено її основні характеристики. За ре-
зультатами аналізу існуючих підходів до визначення сутності 
транспарентності визначено ключові критерії транспарентнос-
ті бізнесу та його звітності, а також її складники. На підставі на-
явних критеріїв проаналізовано транспарентність міжнародних 
аудиторських компаній та їх підходи до розкриття інформації 
на сайтах. Визначено, що відсутність єдиних нормативних ви-
мог до розкриття звітної інформації компаніями створює пере-
думови до відсутності системності, комплексності та своєчас-
ності відкритої інформації. 

Ключові слова: транспарентність, транспарентність звіт-
ності, оцінка транспарентності, прозорість, критерії транспа-
рентності.

АННОТАЦИЯ
В статье раскрыта роль транспарентности финансовой 

отчетности в условиях пандемии. Проанализированы совре-
менные подходы к определению сущности понятия «транс-

парентность», а также исследованы и обобщены ее основные 
характеристики. По результатам анализа существующих под-
ходов к определению сущности транспарентности определе-
ны ключевые критерии транспарентности бизнеса и его отчет-
ности, а также ее составляющие. На основании существующих 
критериев проанализированы транспарентность междуна-
родных аудиторских компаний и их подходы к раскрытию 
информации на сайтах. Определено, что отсутствие единых 
нормативных требований к раскрытию отчетной информации 
компаниями создает предпосылки к отсутствию системности, 
комплексности и своевременности открытой информации.

Ключевые слова: транспарентность, транспарентность 
отчетности, оценка транспарентности, прозрачность, критерии 
транспарентности.

АNNOTATION
The article discovered the role of financial reporting transpar-

ency in a pandemic. Modern approaches define the essence of the 
«transparency» concept are analyzed, and its main characteristics 
are investigated and generalized. Based on the analysis of existing 
approaches to determining the essence of transparency, the key 
criteria of business transparency and reporting transperentcy are 
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identified, as well as its components. As a result of the research 
is defining of the two main approaches which are based on the 
environment and the second one on the information. But these 
approaches could use for different cases. The first approach char-
acterizing the condition of the internal environment can be used 
for analyzes of the condition of the company. The second one is 
based on the need to disclose information. This one is used in 
most cases. The second approach is that of taking into a number 
of criteria which was considered in the article. The main criteria’s of 
financial reporting transparency are the deadline for submission of 
financial statements and disclosure of financial statements for the 
period of activity. Based on the existing criteria, the transparency of 
international audit companies and their approaches to disclosure 
on websites are analyzed. It is determined that the lack of uniform 
regulatory requirements for the disclosure of reporting information 
by companies creates the preconditions for the lack of system-
atic, comprehensive and timely open information. Analysis of the 
placement of information by the largest audit companies shows 
that the presence of requirements only for the list of information 
causes different mechanisms for its presentation and complicates 
the ability to search for it by users. However, compared to the sites 
of other audit companies, the sites of the Big Four in Ukraine are 
characterized by a higher level of transparency. It is internation-
al companies that can be a model of financial transparency. An 
analysis of the status of financial and non-financial disclosures by 
international companies could form the basis of a comprehensive 
approach to financial transparency. Which can also be reflected in 
regulatory requirements of financial reporting transparency .

Key words: transparency, transparency of reporting, transpar-
ency assess ment, transparency, transparency criteria.

Постановка проблеми. Відповідно до тео-
рії корпоративного фінансового менеджменту, 
нині транспарентність є однією з найбільш важ-
ливих характеристик, що не тільки впливають 
на ефективність бізнесу, а й є запорукою вихо-
ду вітчизняних підприємств на ринки капіталу.

Протягом останніх декількох десятиліть 
технології збору різноманітної інформації та її 
обробки були значно вдосконалені. Це ж сто-
сується і представлення фінансової інформації 
суб’єктами бізнесу в їхніх фінансових звітах та 
на їхніх інформаційних ресурсах. Під час пан-
демії суб’єкти господарювання змушені були 
нарощувати свою присутність в інформаційно-
му просторі та напрацьовувати нові механізми 
залучення капіталу і підвищення власної ефек-
тивності. За таких умов інформаційна, фінан-
сова та організаційна прозорість перейшли з 
категорії «характеристика» до категорії «еко-
номічний ресурс». Кожен суб’єкт бізнесу, який 
бажає досягти успіху та фінансової стабільності 
в умовах нової економічної кризи, яка зумов-
лена пандемією, повинен знати про це і засто-
совувати транспарентність фінансової звітності 
як окремий ресурс для забезпечення фінансової 
стабільності. Такі перетворення насамперед на-
були особливого значення для великих корпо-
рацій, які функціонують на основі залучення 
інвестицій з фондового ринку. Корпорації, що є 
великими гравцями на ринку товарів, послуг та 
капіталу, визначають транспарентність фінан-
сової звітності та власну інформаційну прозо-
рість в якості однієї з найважливіших стратегій 
роботи сучасності. 

В Україні ж ситуація істотно відрізняється. 
Тут важливість інформації та прозорості іг-

норується більшістю суб’єктів бізнесу, в тому 
числі і навіть тими, які за законодавством по-
винні її забезпечувати. Це призводить до того, 
що у корпоративного сектору країни значно па-
дає здатність конкурувати на ринку капіталів. 
Таким способом інвестиційний потенціал, як і 
доступ до засобів фондового ринку, обмежуєть-
ся. А тому є очевидною необхідність наукового 
обґрунтування різних способів і шляхів досяг-
нення транспарентності фінансової звітності та 
доступності інформації для користувачів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження сутності та проблематики тран-
спарентності фінансової звітності та відкритості 
бізнесу реалізовано в роботах таких учених, як: 
Н. Мельник, Н. Бабяк, Б. Стеценко, Д. Баю-
ра, О. Бондаренко, Л. Наливайко, Н. Борецька, 
Д. Головна, А. Іващенко, Н. Рязанова, С. Бі-
рюк, О. Терещенко, Н. Шапран. Водночас біль-
шість проблем формування концептуальних 
засад транспарентності фінансової звітності та 
відкритості бізнесу в Україні залишаються не-
вирішеними. 

Мета статті. Розглянути та систематизувати 
існуючі підходи до визначення сутності тран-
спарентності фінансової звітності та розробити 
концептуальні засади транспарентності фінан-
сової звітності з метою забезпечення відкритос-
ті бізнесу та його фінансової стабільності.

Виклад основного дослідження. Протягом 
декількох десятків років таке поняття, як 
«транспарентність», стало застосовуватися се-
ред інших сучасних економічних термінів до-
сить часто. Причиною цього стали зміни, що 
відбулися за цей час в сфері економічних від-
носин. У тому числі в результаті використання 
інформації як важливого ресурсу в економіці. 
Існує значна кількість підходів щодо визначен-
ня поняття «транспарентність». Термін може 
розумітися як в загальному контексті, так і 
щодо різних економічних суб’єктів. 

Поняття «транспарентність» широко дослі-
джується в більш розвинених країнах світу, що 
створює умови до виникнення нових теорій та 
концепцій. Нині в Україні немає чіткого визна-
чення поняття «транспарентність», яке би по-
вною мірою його характеризувало. 

Узагальнення теоретичних підходів до ви-
значення сутності поняття «транспарентність» 
різними авторами наведено в таблиці 1.

Перший підхід характеризується спірними 
тезами. Таким чином, автори Н.В. Потрива-
єва [9], І.Ю. Суровцева [10], М. Пашковська 
[11], В.К. Макарович [12], прихильники теорії 
транспарентності, безпосередньо пов’язують її 
зі станом середовища, всередині якого функці-
онує суб’єкт. Загалом із цим поглядом можна 
погодитися. Але варто сказати, що прозорість 
середовища, безперечно, – дуже важливий фак-
тор стану суб’єкта. Але буде неправильно при-
рівнювати ці поняття одне до одного. Крім того, 
не можна однозначно сказати, що для забезпе-
чення достатнього ступеня транспарентності 
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компанія повинна надати необхідну інформацію 
кожній зацікавленій стороні. Не можна також 
з упевненістю сказати, що якщо ця інформація 
буде надана, то в результаті обов’язково будуть 
прийняті максимально раціональні рішення.

Акцент на тому, що інформація відіграє ви-
значальну роль у підвищенні прозорості будь-
якого суб’єкта господарювання, заснований на 
працях Дж. Стігліца, який є одним з основопо-
ложників цього напряму [13].

Національний банк України визначає тран-
спарентність щодо своєї діяльності як розкриття 
інвесторам, громадськості, а також кредиторам 
необхідної інформації про цілі своєї діяльності, 
економічних та інституційних, правових основ, 
а також важливих рішень разом з їх обґрунту-
ванням. Інформація повинна бути надана вчас-
но і в формі, доступній для зацікавлених осіб 
[14]. Відповідно до цього визначення, НБУ виді-
ляє певні елементи транспарентності. Насампе-
ред зацікавлені особи, яким може бути надана 
інформація, чітко визначені. Це громадськість, 
а також інвестори банку і його кредитори. Далі 
описуються види економічних агентів, якими 
можуть цікавитися ці особи. Це цілі діяльності 
банку, прийняті його керівництвом принципові 
рішення, а також обґрунтування цих рішень та 

інші. Ще одна важлива складова частина цього 
визначення – чітка вказівка, якою має бути ін-
формація, яка оприлюднюється для досягнення 
транспарентності – вона повинна бути своєчасно 
опублікована і представлена в доступній формі. 

У підході Ж. Дерій ми можемо побачити, що 
в необхідності надання суб’єктом господарю-
вання будь-якої інформації про його діяльність 
можна засумніватися. Коли інформація стає 
економічним ресурсом, у неї з’являється певна 
вартість [15].

На сьогоднішній день в будь-якій економіч-
ній діяльності використовується інформація. 
При здійсненні будь-якої діяльності у сфері 
економіки інформація виходить, проводиться 
її обробка, а потім подальша передача. Так як 
інформація перетворюється в економічний ре-
сурс, у неї з’являється вартість. 

Тому деякі вчені при визначенні поняття 
транспарентності приділяють увагу не кількіс-
ними показникам, а якісним. Наприклад, доступ 
до цієї інформації інших учасників економіч-
них відносин. Розглянемо ще одне визначен-
ня, відповідно до якого транспарентність – це 
ясність, відсутність секретності, достовірність 
інформації, надання можливості безперешкод-
ної перевірки даних про що-небудь, властивість 

Таблиця 1
Узагальнення теоретичних підходів до визначення сутності поняття «транспарентність»

№ 
п/п Автор/джерело Визначення

Підхід до визначення транспарентності

1 Пизіна Г.В. 
[1]

Як якість, що сприяє розширенню можливостей її взаємодії з громадянським 
суспільством через відкритість прийняття та реалізації рішень і активізації 
суспільного контролю. Саме гласність, прозорість та відкритість є, на думку 
автора, основними атрибутивними характеристиками транспарентності

2
Афонін Е.А., 
Суший О.В. 

[2]

Засадна властивість політичної влади, яка забезпечує розвиток демократії, 
громадянського суспільства шляхом відкритості дій різних гілок влади, 
процедури прийняття політичних рішень та активізації суспільного контролю 
над діяльністю органів державної влади та управління

3 Крет О.В. 
[3]

Як відкритість, прозорість, гласність, публічність і підзвітність процесу 
формування, розвитку та функціонування підприємств та процесу прийняття 
ними рішень

4 Oxford Dictionary [4] Певний стан прозорості
Підхід до визначення транспарентності, як інформації

5 Ібрагімова І.М. 
[5]

Основа для забезпечення діалогу влади з громадськістю на всіх етапах 
прийняття рішень і постійний доступ до інформації про діяльність 
підприємств та їхніх посадових осіб, згідно із нормами чинного законодавства

6 Кузіна Р.В. 
[6]

Ступінь, з яким інвестори мають вільний доступ до будь-якої необхідної 
інформації про компанії, рівні цін, глибини ринку; якісна фінансова 
звітність, зрозуміла зовнішньому користувачеві, що дозволяє порівнювати 
дані компаній між собою і підготовлена на загальноприйнятній системі 
облікових стандартів

7
Ковальчук В.В., 
Новікова К.В. 

[7]

Транспарентною слід вважати фінансову звітність, у якій максимально повно 
й правдиво розкрито усі суттєві відомості про діяльність організації, необхідні 
користувачам для винесення обґрунтованого судження про її фінансовий 
стан і результати діяльності з метою прийняття рішення про будь-які види 
взаємодії з нею

8
Дерій Ж.В., 

Завгородня Н.В. 
[8]

Інформаційна прозорість або гласність, публічність середовища, в якому 
знаходиться суб’єкт та надає всім зацікавленим сторонам необхідну їм для 
прийняття раціональних рішень інформацію у відкритій, повній, своєчасній і 
зрозумілій формі. У ширшому розумінні транспарентність означає наявність 
ефективних комунікацій та взаємодії між керівництвом, з одного боку, та 
акціонерами, кредиторами, засобами масової інформації, іншими ринковими 
агентами і навіть суспільством у цілому – з іншого
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легко розумітися і бути очевидним, явним [16]. 
По відношенню до економічних агентів ми мо-
жемо застосувати такий же підхід. У результаті 
ми можемо визначити, що в себе включає тран-
спарентність підприємства (рис. 1).

Основні характеристики прозорості, які 
представлені на рис. 1, варто застосовувати для 
трансформації практичних підходів у здійснен-
ні діяльності значної кількості представників 
бізнесу, особливо акціонерних товариств. На 
даний момент інформаційна прозорість в Укра-
їні визначається такими рамками:

1. Вимоги до оприлюднення даних бізнес-
суб’єкта, які визначені в законодавстві держави.

2. Ринкові вимоги зацікавлених сторін, що сто-
суються інформаційної політики бізнес-суб’єкта.

3. Суб’єктивні оцінки менеджменту бізнес-су-
б’єкта з приводу оприлюднення необхідних даних. 

Більшість досліджень були використані при 
розробленні нормативних вимог до прозорості 
діяльності компаній. Але невирішеною зали-
шається значна кількість питань, особливо в 
частині нормативно-правової бази забезпечення 
прозорості акціонерних товариств:

1. Строки отримання інформації зацікавле-
ними сторонами. На жаль, вітчизняне законо-
давство врегульовує можливість отримання ін-
формації в строки подання фінансових звітів, 
проте динамічність умов функціонування свід-
чить про необхідність надання інформації за-
цікавленим сторонам у строки, актуальні для 
укладання угод. В результаті у зацікавленої 
сторони немає можливості вивчити і застосову-
вати індикатори ринку (в першу чергу йдеться 
про вартість акцій), щоб оцінити ефективність 
діяльності компанії і перспективи її розвитку. 

Це говорить про те, що наведена тут норма 
може бути змінена, зокрема, і за рахунок ко-
ригування можливості оприлюднення частини 
необхідних даних.

2. Відсутність чітких норм щодо врегулю-
вання вигляду подачі інформації інколи уне-
можливлює процес пошуку необхідних даних. 
Вивчивши результати дотримання цієї норми 
акціонерними товариствами, що працюють в 
Сумській області, слід зазначити, що в більше 
ніж 60% товариств річний звіт викладають на 
сайт окремо по відношенню до загального архіву 
попередніх річних звітів акціонерних товариств, 
що суттєво ускладнює процес пошуку інформа-
ції. Це в свою чергу потребує необхідності уніфі-
кації способу представлення інформації.

3. Щоб підвищити ступінь транспарентності 
бізнесу в Україні, необхідно змінити вимоги до 
даних контрагентів цінних паперів.

Транспарентність підприємства у підсумку 
можна оцінити за допомогою оцінки якісних 
характеристик публікацій інформації щодо 
звітності підприємства та його організації 
управління і соціальної відповідальності. На 
основі наявних досліджень було сформовано 
сукупність критеріїв для оцінювання транспа-
рентності бізнесу в цілому та транспарентності 
фінансової звітності зокрема, які представлені 
на рис. 2.

Як бачимо, сукупність критеріїв для оцінки 
транспарентності фінансової звітності є вагомою 
складовою частиною оцінки транспарентності 
бізнесу в цілому, проте як оцінка транспарент-
ності бізнесу, так і в тому числі оцінка тран-
спарентності звітності мають досить обмежений 
характер та потребують суттєвих удосконалень. 

Характеристика транспарентності підприємства

Раціональність, доступність, оперативність, релевантність, якість, надійність, 
прозорість, співставність, адаптивність.

Держава, зовнішні та внутрішні зацікавлені особи, інвестори, директора, 
акціонері, держателі акцій, волонтери і т. д.

Умовою дотримання транспарентності, є розроблена нормативно правова база, 
яка відповідає сучасним вимогам оприлюднення інформації

К
ритерії

С
ередовищ

е

Зовнішнє (повинно бути пов’язане 
з внутрішнім, та налагоджені зв’язки 
з громадськістю, тобто висвітлення 

інформації)

Внутрішнє (повинно бути пов’язане 
з зовнішнім, та налагоджені процеси 

подання та збору інформації 
в середині компанії)

Н
ормативна

база
К
ористувачі

Рис. 1. Характеристики транспарентності суб’єкта господарювання
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Так, у рамках дослідження транспарент-
ності основних світових гравців на ринку ау-
диторських послуг досліджено обсяги висвіт-
лення інформації щодо фінансової звітності 
таких ключових аудиторських компаній як: 
KPMG [16], PricewaterhouseCoopers (PwC) 
[17], Deloitte [18], Ernst and Young (EY) [19].
За основу було вибрано саме компанії зі сфери 
контролю за звітністю суб’єктів господарюван-
ня та розглянуто частину, яка стосується тран-
спарентності звітності. Аналіз стану представ-
лення інформації на сайтах компаній свідчить 
про значні обсяги інформації про діяльність 
компаній, соціальні проекти, кадровий потен-
ціал тощо. Але з метою дослідження сутності 
транспарентності річних звітів проаналізовано 
основні складники, що розкриваються компа-
нією в частині висвітлення річних звітів. Так, 
за результатами аналізу викладення річних 
звітів на сайти компаній слід зазначити, що 
в рамках звітування компанії орієнтовані на 
осмислення ключових посилів, розвитку місії 
і реалізації стратегії. Значна увага приділя-
ється етичним питанням і соціальним поси-
лам. Вагому частину займають питання якості 
послуг, що надаються компанією, та питання 
організації діяльності, інновацій. Хоча пи-
танням висвітлення фінансових показників 
приділяється досить обмежена увага. Хроно-
логічність звітів також важко відстежувати, 
щоб порівняти динаміку показників. В окре-
мих випадках просто неможливо. Але щодо 
цієї вимоги приємно вразили компанії EY та 
Deloitte, які демонструють фінансові звіти 
не тільки консолідовані, а й звіти компанії в 
Україні та висновки аудиторів. Досить легко 
знайти можливість відстежувати хронологію 
фінансових показників. У свою чергу питан-
ня керівного складу і географії діяльності, як 
правило, висвітлені досить добре на сайтах 

всіх компаній. Все це свідчить про необхід-
ність дослідження подальшого впливу різних 
критеріїв на транспарентність суб’єктів бізне-
су. Міжнародні компанії є флагманами у ви-
світленні інформації. Більшість вітчизняних 
компаній обмежують доступ не тільки до фі-
нансових даних, а і до загальної інформації 
про компанію. В окремих випадках суб’єкти 
бізнесу або мають застарілу інформацію, або 
найчастіше викладають інформацію, орієнто-
вану на покупців, при цьому не вважаючи, що 
звітність є необхідною складовою частиною ін-
формаційного наповнення сайтів.

Висновки. Проблеми щодо транспарентнос-
ті фінансової звітності бізнесу у вітчизняній 
практиці пов’язані з відсутністю розуміння 
суб’єктами бізнесу переваг від такої транспа-
рентності. Міжнародний досвід свідчить про 
те, що саме бізнес може зробити державу більш 
успішною на міжнародному ринку. Водночас 
успіх компаній залежить від доступу до інфор-
мації та від можливостей залучення капіталу. 
Проте у вітчизняній практиці суб’єкти господа-
рювання частіше орієнтуються на законодавчі 
вимоги, ніж на розуміння переваг від транспа-
рентності. Міжнародні інвестори потребують ін-
формації широко спектру, а не лише тієї, яка 
вимагається законодавчими актами. Натомість 
вітчизняні товариства застосовують зовсім про-
тилежну стратегію. Причиною є орієнтація ви-
ключно на внутрішнє фінансування. Для ви-
рішення цих проблем потрібно удосконалити 
нормативно-правову базу з питань транспарент-
ності у секторі підприємництва або підвищува-
ти свідомість бізнесу та розуміння такої необ-
хідності. Ці кроки допоможуть Україні досягти 
підвищення результативності корпоративного 
сектору, а суб’єктам бізнесу, що є учасниками 
ринку капіталу, залучати ресурси і досягати фі-
нансової спроможності.

Розкриття фінансової звітності за період діяльності 

Розкриття інформації щодо власників підприємства

Розкриття інформації щодо посадових осіб та результатів загальних зборів 

Критерії оцінювання рівня транспарентності бізнесу

Термін представлення фінансової звітності 

Розкриття інформації щодо реалізації соціальних проектів

Розкриття інформації щодо технологій, які використовуються на підприємстві

Транспарентність 
фінансової 
звітності

Рис. 2. Критерії оцінювання трансперентності бізнесу
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