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Анотація. Проаналізовано основні положення Директиви № 2013/34/ЄС, МСФЗ та законодавчі акти Укра-

їни з питань бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. Визначено пропозиції для України що-

до гармонізації законодавства з питань бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно 
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Abstract. Problem statement. Changes in the legislation on accounting and preparation of financial statements of 

business entities affected the process of preparation and submission of financial statements by enterprises. That is why, 

today, the issues of development and implementation of new approaches to the development of reporting are rele-

vant.The focus of our country on cooperation with the European Union is the reason for the harmonization of national 

legislation in the field of accounting and financial reporting not only with International financial reporting standards, 

but also with EU Directives.  Therefore, the issue of implementation of the Directive requires in-depth scientific analy-

sis. 

Research result. The main provisions of Directive 2013/34 / EC, IFRS and legislative acts of Ukraine on accounting 

and financial reporting are analyzed. Changes in the legislation of Ukraine are needed to implement the Directive on 

the basis of a comparative analysis of its provisions and the provisions of the Directive. 

It is proved that Ukraine will continue to expand the scope of application of IFRS. Features of application of IFRS 

in domestic practice are generalized. The analysis of the provisions of the EU Directive 2013/34 / EC, noted its positive 

aspects and controversial points. In comparison, the main versions of the Directive, IFRS and National Accounting 

Standards. It is proved that the adopted Directive adds a number of differences from IFRS. 

Conclusions. The implementation of Directive No. 2013/34 / EC in Ukraine has led to some discrepancies with 

IFRS, in particular the gradation of enterprises and the composition of financial statements: no need to prepare a 

statement of cash flows and statement of equity, interim financial statements. Provided that the enterprise keeps ac-

counting under IFRS voluntarily, it is not obliged to carry out accounting under National Accounting Standards. The 

remaining enterprises are required to apply national accounting standards, which are aligned with the Directive after 

the relevant changes have been made. Notes to the annual financial statements as defined in IAS 1 "Presentation of 

financial statements" form the financial and non-financial performance indicators relating to a particular activity, in-

cluding environmental and social information, that is identical to the management Report. Amendments are being 

gradually introduced to the legal acts of Ukraine, taking into account the implementation of Directive No. 2013/34/EC, 

in particular National Accounting Standards (Standard) 1 "General requirements for financial statements" and 2 "Con-

solidated financial statements", Law No. 2258-VIII "on audit of financial statements and audit activities". 

 
Keywords: Directive 2013/34 / EC, international financial reporting standards, national financial reporting regula-

tions (standards), financial reporting, implementation. 

 
Постановка проблеми. Конкурентоспро- можність суб’єктів господарювання у знач-
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ній мірі залежить від ефективної системи як 

зовнішнього, так і внутрішнього управління, 

інформаційною базою якого є дані бухгал-

терського обліку і звітності. Складання звіт-

ності підприємства здійснюється на підставі 

даних бухгалтерського обліку для задово-

лення інформаційних потреб різних катего-

рій споживачів, які, в свою чергу, зацікавлені 

в доступності, прозорості, оперативності та 

достовірності представлення звітної інформації.  

Зміни в законодавстві щодо бухгалтер-

ського обліку та складання фінансової звіт-

ності суб’єктів господарювання вплинули на 

процес підготовки й подання фінансової зві-

тності підприємствами. Саме тому, на сього-

дні, актуальними є питання розробки та впро-

вадження нових підходів щодо розвитку звітності.  

Націленість нашої країни на співпрацю з 

Європейським Союзом стає причиною гар-

монізації національного законодавства у 

сфері бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності не тільки з Міжнародними стандар-

тами фінансової звітності, а й з Директивами ЄС. 

Європейський Парламент та Рада ЄС ух-

валили Директиву про річну фінансову звіт-

ність, консолідовану фінансову звітність та 

пов’язану звітність певних типів підпри-

ємств № 2013/34/ЄС від 26.06.2013р. (далі — 

Директива № 2013/34/ЄС). Цей документ мі-

стить нові умови складання, подання та 

оприлюднення фінансової звітності, а також 

порядок визнання та оцінки певних видів ак-

тивів та зобов’язань, доходів і витрат. При-

чому запроваджені новації в окремих місцях 

досить суттєво відрізняються від правил 

Міжнародних стандартів фінансової звітнос-

ті (далі − МСФЗ). 

Для забезпечення імплементації європей-

ського облікового законодавства під впли-

вом Директиви № 2013/34/ЄС суттєвих пра-

вок зазнала також чинна редакція Закону 

України «Про бухгалтерський облік та фі-

нансову звітність в Україні» № 996. Все за-

значене вище підтверджує про існування ме-

тодологічних недоліків та невідповідності в 

рамках національної та міжнародної систем 

обліку, що призведе до ускладнення роботи 

бухгалтерів та погіршення якості управління 

на галузевому рівні і не тільки. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. Шляхи вдосконалення зазначеної про-

блеми шукають як вітчизняні, так і зарубіжні 

фахівці. До таких вчених в нашій країні і 

країнах ближнього зарубіжжя відносяться І.І. 

Афанас’єва, Г. Гура, С.Ф. Голов, В. Коваль-

ський, Р.В. Кузіна, А. Озеран, Т.Г. Маренич і 

багато інших праць [15,16]. У їх наукових 

працях достатньо повно розглянуто процеси 

формування фінансової звітності, наведено 

відмінності між національними вимогами і 

міжнародною практикою, але принципово 

важливо з’ясувати, наскільки національна 

фінансова звітність на сьогодні відповідає 

європейському законодавству в сфері бухга-

лтерського обліку та світовій практиці звіту-

вання. 

Формулювання цілей статті. Метою 

статті є узагальнення відмінностей положень 

Директиви № № 2013/34/ЄС, МСФЗ, законо-

давчих актів України та визначення пропо-

зицій для України щодо гармонізації законо-

давства з питань бухгалтерського обліку та 

складання фінансової звітності відповідно 

норм Європейського Союзу та МСФЗ. 

Виклад основного матеріалу. Сучасні 

міжнародні стандарти фінансової звітності 

(МСФЗ) є динамічною системою стандарти-

зації, спрямованою на уніфікацію принципів 

і методів визнання, оцінювання і розкриття 

інформації у фінансовій звітності на основі 

зближення зі стандартами фінансового облі-

ку США системи ГААП, яка визначає стан-

дарти, що ґрунтуються на певних правилах, 
й орієнтованою на потреби ринків капіталу. 

Стандартизація МСФЗ не ставить на меті де-

талізувати всі процедури та механізми фі-

нансового обліку, в багатьох випадках від-

даючи перевагу довірі до професійної само-

стійності бухгалтерів, які при вирішенні ба-

гатьох питань мають покладатися на служ-

бове сумління та особисті професійні су-

дження. Директива – це тип законодавчого 

акту Європейського Союзу, що запроваджу-

ється через національне законодавство. От-

же, якщо якась країна не запровадила вчасно 

відповідну директиву до національного за-

конодавства, вона однаково має силу закону 

в цій країні, і її порушення може бути оска-

ржено в Суді Європейських Спільнот. 

В Україні існує достатньо розширена сфе-

ра застосування МСФЗ, оскільки це глобаль-

ні стандарти, які використовують більше ніж 

138 країн [9]. Положення Директиви дають 

можливість компаніям залучати кошти інве-
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сторів, не виходячи на фондовий ринок [1]. 

Спеціалісти, аналізуючи положення, які 

підлягають і не підлягають регламентації 

Директивою, зазначають, що в багатьох кра-

їнах це призводить до впровадження жорст-

кого закону (Європейське законодавство 

відповідно до Директиви) та м’якого закону 

(національні стандарти бухгалтерського об-

ліку) [2,3,8]. Впровадження нової Директиви 

ЄС здійснюється з урахуванням існуючих 

національних систем обліку. 

Положення Директиви в окремих випад-

ках значно відрізняються від правил міжна-

родних стандартів фінансової звітності, тому 

вітчизняні підприємства, які складають фі-

нансову звітність за МСФЗ, керуватимуться 

положеннями цих стандартів, що передбаче-

но Регламентом ЄС № 1606/2002 Європейсь-

кого парламенту і Ради Європейського Сою-

зу від 19.07.2002 р. Решта підприємств ма-

ють застосовувати національні стандарти 

бухгалтерського обліку, які приведено у від-

повідність з Директивою після внесення від-

повідних змін [9]. 

Згідно ухваленого Верховною Радою Ук-

раїни рішення про переведення бухгалтер-

ського обліку на стандарти ЄС у 2017 році, 

було запропоновано приведення норм Зако-

ну «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» щодо удосконалення де-

яких положень від 05.10.2017 р. № 2164-VIII 

[6] у відповідність до законодавства Євро-

пейського Союзу, зокрема, з положеннями 

Директиви № 2013/34/ЄС, і вдосконалити 

порядок застосування Міжнародних станда-

ртів фінансової звітності.  

Змінена редакція Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність 

в Україні» від 16.07.1999р. № 996-ХІУ з 

01.01.2018 року встановлює нові умови 

складання, подання та оприлюднення фінан-

сової звітності, закріплює нову термінологію 

і критерії ранжування підприємств, уточнює 

періодичність складання проміжної фінансо-

вої звітності, вводить окремі преференції для 

мікро- і малих підприємств тощо.  

З 01.01.2018 р. запроваджено нові критерії 

класифікації підприємств (ч.2 ст.2 Закону № 

996). Відтепер градація підприємств залежа-

тиме щонайменше від двох критеріїв із 

трьох: балансової вартості активів, чистого 

доходу від реалізації товарів (робіт, послуг) 

та середньої кількості працівників за кален-

дарний рік. Основною метою при зміні кри-

теріїв розмежування підприємств за їх роз-

міром було надання інвесторам та іншим ко-

ристувачам фінансової звітності можливості 

співставляти показники діяльності різних 

підприємств, про що свідчать дані таблиці 1. 

Тобто, такі поняття, які мікро-, мале, середнє 

та велике підприємство, повинні однаково 

трактуватися в різних країнах-членах Євро-

союзу. 

Таблиця 1 

Критерії класифікації підприємств*  
Категорія суб’єктів 

господарювання 

За ч.3 ст.55 Гос-

подарського Ко-

дексу України 

За ст.2 Закону України            

№ 996 (№ 2164-УІІІ від 

05.11.2017р.) 

За ст.3 Директиви ЄС 

№ 2013/34/ЄС (рекоме-
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Мікропідприємства ≤ 2 ≤ 10 ≤  0,35 ≤ 0,7 ≤ 10 ≤ 0,35 ≤ 0,7 ≤ 10 

Малі підприємства ≤ 10 ≤ 50 ≤ 4 ≤ 8 ≤ 50 ≤ 4 ≤ 8 ≤ 50 

Середні підприєм-

ства 
≤ 50 ≤ 250 ≤ 20 ≤ 40  ≤ 250 ≤ 20 ≤ 40 ≤ 250 

Великі підприємс-

тва 
› 50 › 250 › 20 › 40 › 250 › 20 › 40 › 250 

Джерело: складено автором 
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Основним нововведенням Директиви 

2013/34/ЄС та її перевагою є диференціація 

вимог до фінансової звітності в залежності 

від категорій компаній та їх розміру, тобто 

дотримання принципу «спочатку подумай 

про мале» [4; 8, с. 218; 9, с.167].  

У той же час, прийняття нової градації 

підприємств, за розрахунками вітчизняних 

спеціалістів, сприятиме збільшенню кількос-

ті великих підприємств в шість разів, а ма-

лих – на 20 %. Відповідно зменшиться кіль-

кість середніх і мікропідприємств [7].  

Водночас необхідно підкреслити гнуч-

кість МСФЗ. Наприклад, МСФЗ для підпри-

ємств малого і середнього бізнесу (МСП) не 

містять кількісних критеріїв віднесення під-

приємств до малих і середніх. Малими та се-

редніми підприємствами є суб'єкти господа-

рювання, які: а) не є підзвітними громадсь-

кості та б) оприлюднюють фінансові звіти 

загального призначення для зовнішніх кори-

стувачів [12]. Тобто, такі категорії підпри-

ємств, як великі та мікропідприємства у тра-

ктуванні МСФЗ та МСБО не передбачені, всі 

підприємства узагальнено терміном 

«суб’єкти господарювання». 

Наведені критерії розмежування підпри-

ємств за розмірами з метою складання фі-

нансової звітності призведе до зміни діючого 

порядку організації  та ведення бухгалтер-

ського обліку і складання фінансової звітно-

сті на підприємствах [9, с.167] ( табл. 2).  

У процесі імплементації положень Дирек-

тиви № 2013/34/ЄС необхідно зважено підій-

ти до складу фінансової звітності підприємс-

тва та вимог щодо її оприлюднення. 

При аналізі даних таблиці 2 можна виді-

лити як відмінності, так і схожість у складі 

форм фінансової звітності. Якщо розглядати 

підприємства, як «суб’єкти господарюван-

ня», то склад, форми фінансової звітності 

вітчизняних підприємств наближений до 

МСФЗ. Тобто, підприємства, які відповідно 

до законодавства чи самостійно визначають 

доцільність складати фінансову звітність за 

міжнародними стандартами, повинні вести 

бухгалтерський облік відповідно до обліко-

вої політики за міжнародними стандартами 

та застосовувати МСФЗ, що не суперечить 

Регламенту (ЄС) № 1606/2002 Європейсько-

го парламенту і Ради Європейського Союзу 

від 19 липня 2002 року.  

Таблиця 2 

Порівняльний аналіз складу звітності відповідно до Директиви 

№2013/34/ЄС, МСФЗ та Закону України «Про бухгалтерський облік та фі-

нансову звітність в Україні»*  
Категорії суб’єктів 

господарювання 

Склад  звітності 

Директива 

2013/34/ЄС 

МСФЗ Законодавчі акти України 

Мікропідприємства Баланс і звіт про 

прибутки і збитки;  

Обмежений склад 

Приміток;  

Не потрібні: Звіт 

керівництва і  

обов'язковий аудит 

 Баланс і звіт про фінан-

сові результати; 

Не потрібно: Звіт про 

управління 

з 1 січня 2019 року 

оприлюднення річної 

фінзвітності разом з ау-

диторським виснов-ком 

на власній веб-сто-рінці 

(у повному обсязі) 

Малі підприємства Баланс і звіт про 

прибутки і збитки;  

Обмежений склад 

Приміток;  

Не потрібні: Звіт 

керівництва і  

обов'язковий аудит 

Звіт про фінансовий 

стан на дату звітно-

сті; Єдиний звіт про 

сукупний дохід за 

звітний період або 

окремий звіт про 

прибутки та збитки 

і окремий звіт про 

Баланс і звіт про фінан-

сові результати 

Не потрібно: Звіт про 

управління 

1 січня 2019 року 

оприлюднення річної 

фінзвітності разом 

з аудиторським виснов-
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сукупний дохід; 

Звіт про зміни у 

власному капіталі за 

звітний період; 

Звіт про рух грошо-

вих коштів за звіт-

ний період; 

Примітки, що міс-

тять стисле викла-

дення значної облі-

кової політики та 

іншу пояснювальну 

інформацію 

ком на власній веб-сто-

рінці (у повному обсязі) 

Середні підприєм-

ства 

Баланс і звіт про 

прибутки і збитки;  

Примітки;  

Обов'язковий аудит  

Не потрібно: Звіт 

керівництва 

Повна фінзвітність згідно 

з НП(С)БО; 

Звіт про управління (мо-

жна не відображати не-

фінансову інформацію; 

з 1 січня 2019 року 

оприлюднення річної 

фінзвітності разом з ау-

диторським виснов-

ком на власній веб-сто-

рінці (у повному обсязі) 

Великі підприємс-

тва 

Баланс і звіт про 

прибутки і збитки;  

Примітки;  

Обов'язковий аудит  

Звіт керівництва 

 Фінзвітність за МСФЗ, 

Звіт про управління в по-

вному обсязі; опри-

люднення річної фінзвіт-

ності разом з аудитор-

ським висновком на 

власній веб-сторінці (у 

повному обсязі) 

Джерело: складено автором 

 

Для всіх категорій підприємств, включа-

ючи суб’єкти суспільного інтересу, Директи-

вою № 2013/34/ЄС встановлено форми річ-

ної фінансової звітності лише у складі бала-

нсу, звіту про прибутки і збитки та приміток 

до  

фінансової звітності, що майже нагадує 

скорочену за формою фінансову звітність 

(або фінансовий звіт суб’єкта малого підпри-

ємництва) для мікропідприємств та малих 

вітчизняних підприємств. На думку автора, 

до цього питання слід підходити зважено і 

послідовно, оскільки зменшення форм фі-

нансової звітності може вплинути на обме-

женість інформаційних потреб груп користу-

вачів [9, с.168]. 

Одночасно Директивою № 2013/34/ЄС 

передбачено складання управлінського звіту, 

як важливого елементу фінансової звітності, 

який повинен містити достовірний огляд ро-

звитку, ефективності діяльності та стану під-

приємства, а також опис основних ризиків і 

невизначеностей, з якими воно стикається. 

Огляд повинен містити збалансований і ком-

плексний аналіз розвитку, ефективності дія-

льності та стану підприємства, з урахуван-

ням його розміру та складності господарсь-

кої діяльності. Аналіз може містити як фі-

нансові, так і нефінансові ключові показники 

ефективності, що стосуються конкретного 

напряму діяльності, включаючи інформацію 

стосовно природоохоронних і кадрових пи-

тань. Малі підприємства можуть бути звіль-

нені від зобов’язання готувати управлінські 

звіти, за умови, що вимагатиметься від них 

надання у примітках до фінансової звітності 

інформації стосовно придбання підприємст-

вом власних акцій. Держави - члени ЄС мо-

жуть звільнити малі та середні підприємства 

від зобов’язання представлення нефінансової 

інформації [4]. Дані норми знайшли своє ві-

дображення у Законі України «Про бухгал-

терський облік та фінансову звітність в Ук-

раїні» № 996 [5].  

Проектом Наказу Міністерства фінансів 

України від 21.05.2018 р. «Про затвердження 

змін до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фі-

нансової звітності» та 2 «Консолідована фі-

нансова звітність» запропоновано затвер-

дити нові форми фінансової звітності: Звіт 

про платежі на користь держави та Звіт 

про управління. Але за проектом форму 

звіту про управління затверджувати не бу-

дуть й відповідно до визначення та опису 

змісту цього звіту кожне підприємство по-

винно самостійно розробити його форму. 

Вважаємо, що вимоги щодо складання та 

надання звіту про управління згідно Дирек-
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тиви № 2013/34/ЄС характерні Приміткам до 

річної фінансової звітності, визначені у 

МСБО (IAS) 1 «Подання фінансової звітнос-

ті» [10], оскільки містять повну та достовір-

ну інформацію про стан і результати госпо-

дарювання підприємства за певний період.  

Під час імплементації Директиви 

2013/34/ЄС враховано також вимогу щодо 

обов’язкового аудиту та оприлюднення звіт-

ності усіх категорій вітчизняних підприємств 

з 1 січня 2019року.  

1 жовтня 2018 р. введено в дію Закон № 

2258-VIII «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність», який визначає пра-

вові засади аудиту фінансової звітності, про-

ведення аудиторської діяльності в Україні та 

регулює відносини, що виникають при її 

проведенні. 

Підтримуємо точку зору автора Озеран А. 

про те, що проведення обов’язкового аудиту 

усіх юридичних осіб дасть можливість оці-

нити фактичний стан фінансово-

господарської діяльності, якість ведення бу-

хгалтерського обліку та потенційні фінансові 

ризики, виявити випадки шахрайства, не-

компетентності, попередити і виправити до-

пущені та можливі помилки і навмисне пе-

рекручення показників [14, с.8]. 

Наостанок варто згадати, що Директива № 

2013/34/ЄС не передбачає складання промі-

жної фінансової звітності на відміну від За-

кону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» № 996 [5] та 

НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності» [13], де регламентовано складання 

проміжної звітності у складі балансу та звіту 

про фінансові результати за результатами 

першого кварталу, першого півріччя, дев’яти 

місяців. Крім того, відповідно до облікової 

політики підприємства фінансова звітність 

може складатися за інші періоди.  

Відповідно до п. 8 МСБО 34 «Проміжна 

фінансова звітність» проміжний фінансовий 

звіт має включати щонайменше такі компо-

ненти [11]: стислий звіт про фінансовий 

стан; стислий звіт або стислі звіти про при-

буток чи збиток й інший сукупний дохід; 

стислий звіт про зміни у власному капіталі; 

стислий звіт про рух грошових коштів; деякі 

пояснювальні примітки. 

Проміжна фінансова звітність призначена 

для подання оновленої інформації порівняно 

з останнім повним комплектом річної фінан-

сової звітності. Відповідно, вона зосередже-

на на новій діяльності, нових подіях та об-

ставинах і не дублює інформацію, наведену 

раніше у річній фінансовій звітності. Врахо-

вуючи доцільність проміжної інформації, 

підтримуємо А. Озеран, щодо важливості та 

необхідності проміжної фінансової звітності 

у системі фінансової звітності [14, с.9] та не-

обхідності врахування національних особли-

востей бухгалтерського законодавства й еко-

номіки в цілому [2]. 

Висновки. Імплементація Директиви № 

2013/34/ЄС в Україні призвела до певних ро-

збіжностей з МСФЗ, зокрема, градація підп-

риємств та склад фінансової звітності: відсу-

тність необхідності складання звіту про рух 

грошових коштів та звіту про власний капі-

тал, проміжної фінансової звітності.  

За умови, якщо підприємство веде облік 

за МСФЗ у добровільному порядку, воно не 

зобов’язано здійснювати облік за НП(С)БО. 

Решта підприємств мають застосовувати на-

ціональні стандарти бухгалтерського обліку, 

які приведено у відповідність з Директивою 

після внесення відповідних змін. 

Примітки до річної фінансової звітності, 

визначені у МСБО (IAS) 1 «Подання фінан-

сової звітності», формують фінансові та не-

фінансові показники діяльності, що стосу-

ються певного виду діяльності, у тому числі 

інформацію екологічного та соціального ха-

рактеру, тобто тотожні Звіту про управління. 

Поетапно вносяться зміни в нормативно-

правові акти України, враховуючі імплемен-

тацію Директиви № 2013/34/ЄС, зокрема 

НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності» та 2 «Консолідована фінансова 

звітність», Закон № 2258-VIII «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяль-

ність». 
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