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ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ 
СОЮЗОМ, ЄВРОПЕЙСЬКИМ СПІВТОВАРИСТВОМ З АТОМНОЇ 
ЕНЕРГІЇ І ЇХНІМИ ДЕРЖАВАМИ-ЧЛЕНАМИ, З ІНШОЇ СТОРОНИ 



ПІДПРИЄМСТВА, ЩО СТАНОВЛЯТЬ СУСПІЛЬНИЙ 
ІНТЕРЕС 
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Підприємства-емітенти цінних паперів, цінні папери яких 
допущені до біржових торгів, банки, страховики, недержавні 
пенсійні фонди, інші фінансові установи (крім інших 
фінансових установ та недержавних пенсійних фондів, що 
відносяться до мікропідприємств та малих підприємств) та 
підприємства, які відповідно до цього Закону належать до 
великих підприємств 



ТАКСОНОМІЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
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Склад статей і показників фінансової звітності та її 
елементів, які підлягають розкриттю. Таксономія фінансової 
звітності затверджується центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сфері бухгалтерського обліку 

 
Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність за 

міжнародними стандартами складається на підставі таксономії 

фінансової звітності за міжнародними стандартами.(п.6.ст.11). 

 



МІКРОПІДПРИЄМСТВО 
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• балансова вартість активів — до 350 тис. євро; 
• чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — до 700 тис. євро; 
• середня кількість працівників — до 10 осіб. 

МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО 
• балансова вартість активів — до 4 млн. євро; 
• чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — до 8 млн. євро; 
• середня кількість працівників — до 50 осіб. 

СЕРЕДНЄ ПІДПРИЄМСТВО 

• балансова вартість активів — до 20 млн. євро; 
• чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — до 40 млн. євро; 
• середня кількість працівників — до 250 осіб. 

ВЕЛИКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
• балансова вартість активів — понад 20 млн. євро; 
• чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — понад 40 млн. 

євро; 
• середня кількість працівників — понад 250 осіб. 

 
 

МІКРОПІДПРИЄМСТВО 
• балансова вартість активів — до 350 тис. євро; 
• чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — до 700 тис. євро; 
• середня кількість працівників — до 10 осіб. 

МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО 
• балансова вартість активів — до 4 млн. євро; 
• чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — до 8 млн. євро; 
• середня кількість працівників — до 50 осіб. 



Визначення критеріїв 

■ Для визначення відповідності критеріям, зазначеним в 
євро, застосовується офіційний курс гривні щодо 
іноземних валют (середній за період), розрахований на 
підставі курсів Національного банку, що 
встановлювались для євро протягом відповідного 
року". 
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Нові види звітності 

■ звіт про платежі на користь держави — документ, що 

містить деталізовану інформацію про податки, збори та інші платежі 
підприємств, належні до сплати на користь держави відповідно до Закону, 
який подається підприємствами, що здійснюють діяльність з видобутку 
корисних копалин загальнодержавного значення або заготівлю деревини і 
при цьому становлять суспільний інтерес.  

■ звіт про управління — документ, що містить фінансову та 

нефінансову інформацію, яка характеризує стан і перспективи розвитку 
підприємства та розкриває основні ризики і невизначеності його 
діяльності.  

■  Звіт про управління подається разом з фінансовою звітністю та консолідованою 
фінансовою звітністю в порядку та строки, встановлені законом. У разі подання 
підприємством консолідованої фінансової звітності подається консолідований 
звіт про управління. Від подання звіту про управління звільняються 
мікропідприємства та малі підприємства. Середні підприємства мають право не 
відображати у звіті про управління нефінансову інформацію. 

■ Склад та форми фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності, звіту 
про управління та звіту про платежі на користь держави підприємств (крім 
банків), фінансової звітності про виконання бюджетів установлюються 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну політику у сфері бухгалтерського обліку, за погодженням з 
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
статистики. 
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Принципи бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності 

■ повне висвітлення  

■ автономність    

■ послідовність   

■ безперервність  

■ нарахування   

■ превалювання сутності над формою  

■ єдиний грошовий вимірник 

■ інші принципи, визначені міжнародними стандартами або 
національними положеннями (стандартами) бухгалтерського 
обліку, або національними положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку в державному секторі в залежності 
від того, які з наведених стандартів застосовуються 
підприємством". 
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Організація бухгалтерського обліку на підприємстві 

■ Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та 
забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій 
у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і 
звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, 
несе уповноважений орган (посадова особа), який здійснює 
керівництво підприємством, або власник відповідно до законодавства 
та установчих документів. 

■ Підприємство, що становить суспільний інтерес, зобов’язане утворити 
бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером, до складу якої 
входить не менше двох осіб. Положення цього абзацу не поширюється на 
недержавні пенсійні фонди та інститути спільного інвестування 

■ Головним бухгалтером підприємства, що становить суспільний інтерес, 
може бути призначена особа, яка має повну вищу економічну освіту, 
стаж роботи у сфері фінансів, бухгалтерського обліку та 
оподаткування не менше трьох років, не має непогашеної або незнятої 
судимості за вчинення злочину проти власності та у сфері господарської 
діяльності 
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Підставою для бухгалтерського 

обліку господарських  

операцій є первинні документи.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Первинні документи та регістри  

бухгалтерського обліку  



Первинні документи та регістри  
бухгалтерського обліку  

■ Підставою   для   бухгалтерського  обліку  господарських  
операцій  є  первинні  документи.  

■ Місце складання документу не є обов'язковим реквізитом 
первинного документа 

■ Неістотні недоліки в документах, що містять відомості про 
господарську операцію не є підставою для невизнання 
господарської операції, за умови, що вони не перешкоджають 
можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні 
господарської операції, та містять відомості про: дату складання 
документа, назву підприємства, від імені якого складено 
документ, зміст та обсяг господарської операції тощо. 

■ Права і обов’язки сторін, які виникають за результатами 
здійснення господарської операції, оформленої первинним 
документом відповідно до вимог цього Закону, не залежать від 
факту відображення її в регістрах та на рахунках 
бухгалтерського обліку 
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Стаття 11. Загальні вимоги до фінансової звітності 
 

■ 1. Підприємства зобов’язані складати фінансову звітність на підставі даних 
бухгалтерського обліку. 

■  Фінансова звітність підписується керівником (власником) підприємства або 
уповноваженою особою у визначеному законодавством порядку та бухгалтером або 
особою, яка забезпечує ведення бухгалтерського обліку підприємства. У разі коли 
бухгалтерський облік підприємства ведеться підприємством, що провадить 
діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиторської діяльності, 
фінансову звітність підписують керівник підприємства або уповноважена особа, а 
також керівник підприємства, що провадить діяльність у сфері бухгалтерського 
обліку та/або аудиторської діяльності, або уповноважена ним особа. При цьому 
відповідальність підприємства, що провадить діяльність у сфері бухгалтерського 
обліку та/або аудиторської діяльності, визначається законом та договором про 
надання бухгалтерських послуг. 

■ Фінансову звітність підприємства, що становить суспільний інтерес, підписують 
керівник або уповноважена особа у визначеному законодавством порядку та 
головний бухгалтер. Фінансова звітність недержавних пенсійних фондів та 
інститутів спільного інвестування підписується у порядку, передбаченому 
законодавством. 

■ Відповідальність за своєчасне та у повному обсязі подання та оприлюднення 
фінансової звітності несе уповноважений орган (посадова особа), який здійснює 
керівництво підприємством, або власник відповідно до законодавства та установчих 
документів. 

■ 2. Порядок та строки подання фінансової звітності, консолідованої фінансової 
звітності, звіту про управління та звіту про платежі на користь держави до органів 
державної влади визначаються Кабінетом Міністрів України, для банків — 
Національним банком України. 
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■ 3. Для мікропідприємств, малих підприємств, непідприємницьких товариств і 
представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності, крім тих, що 
зобов’язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами, 
встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу 
та звіту про фінансові результати. 

■ 4. Склад та форми фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності, 
звіту про управління та звіту про платежі на користь держави підприємств (крім 
банків), фінансової звітності про виконання бюджетів установлюються 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну політику у сфері бухгалтерського обліку, за погодженням з 
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
статистики. 

■ 5. Склад та форми фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності та 
звіту про управління банків установлюються Національним банком України. 

■ 6. Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність за міжнародними 
стандартами складається на підставі таксономії фінансової звітності за 
міжнародними стандартами. 

■ 7. Звіт про управління подається разом з фінансовою звітністю та 
консолідованою фінансовою звітністю в порядку та строки, встановлені 
законом. У разі подання підприємством консолідованої фінансової звітності 
подається консолідований звіт про управління. Від подання звіту про 
управління звільняються мікропідприємства та малі підприємства. Середні 
підприємства мають право не відображати у звіті про управління нефінансову 
інформацію. 
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Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність за 
міжнародними стандартами складається на підставі 
таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами 

Звіт про управління подається разом з фінансовою 
звітністю та консолідованою фінансовою звітністю в порядку 
та строки, встановлені законом. У разі подання підприємством 
консолідованої фінансової звітності подається консолідований 
звіт про управління. Від подання звіту про управління 
звільняються мікропідприємства та малі підприємства. 
Середні підприємства мають право не відображати у звіті про 
управління нефінансову інформацію 
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Підприємства, що становлять суспільний інтерес (крім 
великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів), 
публічні акціонерні товариства, суб’єкти природних монополій 
на загальнодержавному ринку та підприємства, які 
здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин 
загальнодержавного значення, зобов’язані не пізніше ніж до 
30 квітня року, що настає за звітним періодом, 
оприлюднювати річну фінансову звітність та річну 
консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським 
висновком на власній веб-сторінці (у повному обсязі) та 
іншими шляхами у випадках, визначених законодавством 
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Великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів та 
середні підприємства зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня 
року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну 
фінансову звітність разом з аудиторським висновком на 
власній веб-сторінці (у повному обсязі) 

Інші фінансові установи, що відносяться до 
мікропідприємств та малих підприємств зобов’язані не 
пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, 
оприлюднювати річну фінансову звітність разом з 
аудиторським висновком на власній веб-сторінці (у повному 
обсязі) 
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Підприємства, що становлять суспільний інтерес, публічні акціонерні 

товариства, підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин 

загальнодержавного значення складають звітність за міжнародними стандартами 

Такі суб'єкти складають і подають фінансову звітність та консолідовану 

фінансову звітність органам державної влади та іншим користувачам на їх вимогу в 

порядку, визначеному цим Законом, на основі таксономії фінансової звітності за 

міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі, визначеному 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері бухгалтерського обліку 


