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Анотація. До заходів імплементації Угоди 
про асоціацію між Україною, з однієї сторони, 
та Європейським Союзом, з іншої сторони, 
яку ратифіковано Верховною Радою України 
16 вересня 2014 р., належить адаптація наці-
онального законодавства у сфері бухгалтер-
ського обліку до вимог ЄС. Для забезпечен-
ня імплементації Директиви 2013/34/ЄС її 
основні положення були включені до Закону 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звіт-
ність в Україні» від 05.10.2017 № 44. Метою 
статті є дослідження проблем імплементації 
Директиви 2013/34/ЄС у законодавство Укра-
їни, порівняння складання фінансової звітно-
сті за вимогами МСФЗ для МСП та Директи-
ви ЄС, а також розроблення нового напряму 
реалізації Директиви в українському законо-
давстві. Здійснено критичний аналіз поло-

жень Директиви ЄС. Узагальнено особливості 
впровадження МСФЗ у вітчизняну практику. 
Запропоновано новий напрям поліпшення ве-
дення фінансової звітності в Україні шляхом 
імплементації Директиви в українське зако-
нодавство.

Ключові слова: Директива 2013/34/ЄС, 
міжнародні стандарти фінансової звітності, 
національні положення (стандарти) бухгал-
терського обліку, підприємства, фінансова 
звітність, імплементація.

Постановка проблеми. У 2014 р. було 
підписано Угоду про асоціацію між Укра-
їною та Європейським Союзом, яка перед-
бачала в рамках своєї імплементації заходи 
з удосконалення бухгалтерського обліку в 
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частині співставлення стандартів і вимог до 
фінансової звітності. 

Реформування економіки України поста-
вило перед підприємствами велику кількість 
завдань, а саме пошук джерел фінансування 
та надійних контрагентів, забезпечення при-
бутковості функціонування тощо. Поступо-
вий розвиток міжнародних ринків призво-
дить до інтернаціоналізації національної 
економіки. Із кожним роком усе більше укра-
їнських компаній виходять на світові ринки 
капіталу, залучаючи зарубіжні інвестиції або 
іноземних інвесторів. Для цього необхідно 
формувати фінансову звітність відповідно 
до міжнародних стандартів. Іноземним 
компаніям, які функціонують на національ-
ному ринку, та українським компаніям з 
іноземними інвестиціями також потрібна 
фінансова звітність, складена згідно з між-
народними стандартами, тому доцільно гар-
монізувати національну систему бухгалтер-
ського обліку з міжнародною практикою.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Особливості складання фінансової 
звітності в Україні висвітлюються у працях 
багатьох науковців, про що свідчить велика 
кількість публікацій. У дослідженні адапта-
ції форм звітності у цілому проведена ґрун-
товна робота вітчизняними та закордонними 
вченими, які провели як часткове, так і комп-
лексне співставлення статей національної 
фінансової звітності відповідно до вимог 
Директиви 2013/34/ЄС та МСФЗ. Зокрема, 
С.Я. Зубілевич провела аналіз змін вимог до 
складу і зміст звітності європейських ком-
паній унаслідок упровадження нової облі-
кової Директиви ЄС та розглянула можли-
вий вплив на звітність в Україні у зв’язку з 
підписанням Угоди про асоціацію з ЄС [4]. 
С.Ф. Голов досліджував сучасний стан та 
напрями подальшого розвитку бухгалтер-
ського обліку в Україні в контексті міжна-
родних тенденцій гармонізації фінансової 
звітності та сучасних потреб управління 
бізнесом; окрім того, було надано пропо-
зиції щодо диференціації вимог до фінан-
сової звітності різних суб’єктів господарю-
вання, розроблено методику трансформації 
фінансових звітів українських підприємств 
у фінансову звітність за МСФЗ, алгоритми 

застосування професійного судження [2]. 
Марцела Жарова досліджувала різницю між 
раніше прийнятими директивами та Дирек-
тивою 2013/34/ЄС, також було розглянуто 
можливість та шляхи вдосконалення євро-
пейської фінансової звітності [16]. Н.О. Гура 
розкрила особливості бухгалтерського обліку 
на малих підприємствах, охарактеризувала 
зміни в його нормативному регулюванні, 
здійснила порівняльний аналіз положень 
Директиви 2013/34/ЄС і нормативного регу-
лювання обліку на малих підприємствах 
в Україні; нею було встановлено суттєву 
відповідність вітчизняного законодавства 
Директиві, а також підтверджено наявність 
необхідного спрощення звітності для малих 
і мікропідприємств [3]. Н.Є. Скоробога-
това та А.Д. Кухарук виявили розбіжності у 
класифікації підприємств за розмірами від-
повідно до норм Закону України «Про бух-
галтерський облік та фінансову звітність» 
та Господарського кодексу, розкрили умови 
віднесення вітчизняних підприємств до тих, 
що становлять суспільний інтерес; визна-
чено позитивні зміни у методології бухгал-
терського обліку підприємств у результаті її 
адаптації до вимог ЄС: відкритість інфор-
мації, таксономія звітності на державному 
рівні, прозорість діяльності, спрощення 
порядку документального оформлення опе-
рацій, запровадження нефінансової звіт-
ності; проаналізовано структуру та вимоги 
до складання звітності зі сталого розвитку 
підприємств за міжнародними стандар-
тами [10]. С.В. Король дослідила прак-
тику впровадження Директиви 2013/34/ЄС 
в європейських країнах і Україні для підви-
щення довіри громадськості до фінансової 
звітності, проаналізувала диференціювання 
підприємств, особливі умови для малих 
підприємств і повноваження національного 
регулятора, визначила напрями подальших 
досліджень закордонного досвіду складання 
фінансової та нефінансової звітності [5]. 
Т.Г. Маренич обґрунтувала, що в Україні 
й надалі розширюватиметься сфера засто-
сування МСФЗ, узагальнила особливості 
впровадження МСФЗ у вітчизняну прак-
тику, здійснила критичний аналіз положень 
Директиви 2013/34/ЄС, а також відзначила її 



89

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

позитивні боки та дискусійні моменти, про-
вела порівняння основних опцій Директиви, 
МСФЗ і НП(С)БО [6].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Важливі питання, які 
стосуються методології формування фінан-
сової звітності в умовах євроінтеграційних 
процесів, залишаються невирішеними. Це 
стосується насамперед гармонізації фінан-
сової звітності, а також визначення основ- 
них шляхів її вдосконалення з урахуван-
ням імплементації Директиви 2013/34/ЄС 
та МСФЗ. Такий підхід вимагає вивчення 
порівняльного аналізу національних систем 
обліку та їх законодавчого і нормативного 
регулювання.

Мета статті. Головною метою цієї 
роботи є дослідження проблем імплемента-
ції Директиви 2013/34/ЄС у законодавство 
України, порівняння складання фінансової 
звітності за вимогами МСФЗ для МСП та 
Директиви ЄС, а також розроблення нового 
способу поліпшення українського обліко-
вого законодавства.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні 
фінансова звітність в Україні є елементом 
інфраструктури ринкової економіки і засобом 
комунікації. Правові основи з питань скла-
дання фінансової звітності регламентуються 
Законом України «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність» (далі – Закон) [9], а 
також Національними положеннями (стан-
дартами) бухгалтерського обліку [7], норми 
яких застосовуються до фінансової звітності 
підприємств, організацій та інших юридич-
них осіб усіх форм власності незалежно від 
їхніх організаційно-правових форм і форм 
власності. 

Для прийняття вигідних економічних 
рішень, а також для ефективного управління 
фінансами підприємство повинно скла-
дати форми фінансової звітності в такому 
вигляді, щоб вони дали змогу оцінити, про-
аналізувати фінансовий стан підприємства, 
результати його діяльності та рух грошових 
коштів за звітний період і планувати фінан-
сову політику підприємства на майбутнє, а 
також здійснювати управління фінансами 
підприємства так, щоб отримати більший 
прибуток, аніж був за попередній період.

26.06.2013 Європейським Парламентом 
та Радою ЄС прийнято Директиву про річну 
фінансову звітність, консолідовану фінан-
сову звітність та пов’язану звітність певних 
типів підприємств № 2013/34/ЄС, яка вста-
новлює нові умови складання, подання та 
оприлюднення фінансової звітності та кон-
солідованої фінансової звітності, а також 
новий порядок визнання та оцінки певних 
видів активів та зобов’язань, доходів та 
витрат [12].

Для забезпечення імплементації Дирек-
тиви 2013/34/ЄС її основні положення були 
включені до Закону України «Про бухгал-
терський облік та фінансову звітність» від 
05.10.2017 № 44. Але після вивчення вимог 
Директиви ЄС було зроблено висновок про 
неповне забезпечення задекларованих у ній 
принципів, а також сформульовано деякі 
думки відносно проблем, що можуть виник-
нути під час її імплементації, а саме:

1. Результати дослідження робочої групи 
з бухгалтерського обліку та консолідованої 
звітності за МСФЗ у Європі свідчать про 
те, що Директива 2013/34/ЄС не забезпечує 
міжнародної порівняності, оскільки вона 
передбачає два формати звіту про прибутки 
і збитки (за функціями і за економічною 
сутністю) та два формати бухгалтерського 
балансу (горизонтальний і вертикальний) 
[14]. Окрім того, фахівці Європейської 
федерації бухгалтерів та аудиторів малих і 
середніх підприємств наголошують на зна-
чній кількості варіантів ведення бухгалтер-
ського обліку, якими можуть скористатися 
країни-члени під час транспонування вимог 
Директиви 2013/34/ЄС до національного 
законодавства, що також не полегшує порів-
няність звітності [13].

2. Зазначене в Директиві 2013/34/ЄС зни-
ження «адміністративного навантаження» 
розуміється як можливість об’єднання окре-
мих статей або можливість їх класифіка-
ції в інших статтях. Тобто обсяг звітності 
мікропідприємства буде включати: Баланс, 
який деталізуватиметься двома статтями в 
активі (необоротні активи/оборотні активи) 
та двома статтями у Пасиві (власний капі-
тал/кредиторська заборгованість); Звіт про 
прибутки і збитки, який складатиметься зі 
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статей «доходи – витрати – податок на при-
буток – прибуток (збиток)»; декілька примі-
ток до фінансової звітності (позики керів-
ництву, гарантії та події після дати балансу 
без додаткових розшифрувань, пояснень та 
опису облікової політики).

Вибір такого занадто спрощеного варіанту 
може призвести до: втрати аналітичності 
обліку; зниження ступеню надійності інфор-
мації і недотримання задекларованого у 
Директиві принципу збалансованості інте-
ресів користувачів, адже спрощені фінансові 
звіти не забезпечують достатньою інформа-
цією для прийняття рішень окремих катего-
рій користувачів; утрати професійних знань 
та навичок і погіршення професії у цілому 
через відсутність стандартів бухгалтер-
ського обліку та застосування дуже спроще-
них методів обліку [8].

3. Директива 2013/34/ЄС створює термі-
нологічні непорозуміння. Зокрема, замість 
звиклих понять «знос» і «амортизація» 
використовується термін «корекція варто-
сті» [12]. 

За МСФЗ для малих та середніх підпри-
ємств (далі – МСФЗ для МСП) передбачено 
такий перелік фінансових звітів: звіт про 
фінансовий стан на дату звітності; одне з 
двох: єдиний звіт про сукупний дохід за 
звітний період або окремий звіт про при-
бутки та збитки й окремий звіт про сукуп-
ний дохід; звіт про зміни у власному капі-
талі за звітний період; звіт про рух грошових 
коштів за звітний період; примітки, що міс-
тять стисле викладення облікової політики 
та іншу пояснювальну інформацію [15]. 
Але МСФЗ для МСП не регламентує форми 
фінансових звітів, а лише визначає їх зміст 
та деякі критерії групування статей, разом із 
тим стандарти містять суворі вимоги щодо 
обов’язкової наявності певних статей у зві-
тах і заборони на включення окремих статей 
до звітів [1]. 

У 2020 р. кількість підприємств, які скла-
дають фінансову звітність за МСФЗ, перетк-
нула позначку 5 тис. Це зумовлено тим, що 
Законом визначено перелік видів підпри-
ємств, які складають фінансову звітність та 
консолідовану фінансову звітність за міжна-
родними стандартами. 

Через те, що положення Директиви 
2013/34/ЄС в окремих випадках відмінні від 
правил міжнародних стандартів фінансової 
звітності, українською владою було передба-
чено, що підприємства, які складають фінан-
сову звітність за МСФЗ, керуватимуться 
положеннями МСФЗ як це встановлено Рег-
ламентом (ЄС) № 1606/2002 Європейського 
парламенту і Ради Європейського Союзу від 
19 липня 2002 р., решта підприємств засто-
совуватимуть національні положення (стан-
дарти) бухгалтерського обліку, приведені у 
відповідність із Директивою 2013/34/ЄС.

Для всіх категорій підприємств Дирек-
тивою 2013/34/ЄС передбачено складання 
управлінського звіту, який повинен містити 
достовірне обстеження розвитку, ефектив-
ності діяльності та стану підприємства, а 
також опис основних ризиків і невизначено-
сті, з якими воно стикається. Це обстеження 
повинно містити збалансований і комплек-
сний аналіз розвитку, ефективності діяльності 
та стану підприємства з урахуванням розміру 
та складності його господарської діяльності 
[12]. Але на більшості українських підпри-
ємств не передбачається ведення управлін-
ського обліку як окремого напряму, а отже, не 
складається управлінська звітність, яка зазна-
чена в Директиві 2013/34/ЄС.

Тож ми пропонуємо для подальшої успіш-
ної імплементації Директиви закріпити на 
законодавчому рівні обов’язкове ведення 
управлінського обліку. Це дасть можливість 
українським підприємствам вийти на новий 
рівень відносин із потенційними інвесто-
рами. Також якщо зробити управлінський звіт 
одним із критеріїв обов’язкової документації 
під час оформлення підприємством великої 
суми кредиту, то це, на нашу думку, може 
призвести до підвищення довіри банківської 
установи до підприємства-отримувача. Але 
виникає проблема, яка стосується україн-
ського законодавства, а саме те, що в Законі 
передбачається призначення управлінської 
звітності лише для внутрішніх користувачів. 

Тому в майбутніх дослідженнях ми збира-
ємося проаналізувати можливість створення 
спеціальної форми звіту управлінської діяль-
ності, призначеної для зовнішніх користува-
чів інформації.
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Висновки і пропозиції. Від початку 
реформування бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності в Україні відбувається 
поступовий процес гармонізації бухгалтер-
ського обліку та фінансової звітності відпо-
відно до вимог МСФЗ та директив ЄС, що 
сприяє певному розумінню фінансової звіт-
ності та зростанню рівня довіри до показни-
ків, зазначених у ній.

Незважаючи на необхідність узгодження 
національних систем регулювання звіт-
ності з міжнародними стандартами, варто 
відзначити, що прості спроби вилучення та 
переносу принципів інших країн або меха-
нічне використання МСФЗ не можуть дати 
бажаних результатів через низку причин. 
По-перше, необхідно враховувати несхо-
жість у рівні економічного розвитку країн, 
які виникли внаслідок багатовікових куль-
турних і національних традицій. По-друге, 
слід відзначити наявність невідповідності 
термінології, відсутність необхідної кіль-
кості спеціалістів, спроможних формувати 
звітність за іншими стандартами, а також 
несумісність законодавчої бази. Через зазна-
чені причини спроби інтеграції, а тим паче 
уніфікації обліку за єдиними стандартами, 
уявляються неможливими.

Практичне значення отриманих резуль-
татів полягає у дослідженні застосування 
Директиви 2013/34/ЄС та МСФЗ на україн-
ських підприємствах, порівняння складання 
фінансової звітності за вимогами МСФЗ для 
МСП та Директиви ЄС. Також нами запро-
поновано новий спосіб поліпшення укра-
їнського облікового законодавства шляхом 
закріплення на законодавчому рівні обов'яз-
кового ведення управлінського обліку, який 
було передбачено Директивою 2013/34/ЄС 
для складання управлінського звіту усіма 
категоріями підприємств; окрім того, ми 
пропонуємо створити спеціальну форму 
звітності управлінської діяльності підпри-
ємства для зовнішніх користувачів інфор-
мації, за допомогою якої, на нашу думку, 
підвищиться довіра до підприємств із боку 
інвесторів та банківських установ.

Перспективним напрямом подальших 
досліджень є аналіз та розроблення спеці-
альної форми звіту управлінської діяльно-

сті, призначеної для зовнішніх користувачів 
інформації.
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Аннотация. К мерам имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, 
и Европейским Союзом, с другой стороны, ратифицированного Верховной Радой Украины 16 сентября 
2014 г., принадлежит адаптация национального законодательства в сфере бухгалтерского учета к тре-
бованиям ЕС. Для обеспечения имплементации Директивы 2013/34/ЕС ее основные положения были 
включены в Закон «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» от 05.10.2017 № 44. 
Цель статьи – исследование проблем имплементации Директивы 2013/34/ЕС в законодательство Украи-
ны, сравнение составления финансовой отчетности по требованиям МСФО для МСП и Директивы ЕС, 
а также разработка нового направления реализации Директивы в украинском законодательстве. Осу-
ществлен критический анализ положений Директивы ЕС. Определены особенности внедрения МСФО в 
отечественную практику. Предложено новое направление улучшения ведения финансовой отчетности в 
Украине путем имплементации Директивы в украинское законодательство.

Ключевые слова: Директива 2013/34/ЕС, международные стандарты финансовой отчетности, наци-
ональные положения (стандарты) бухгалтерского учета, предприятия, финансовая отчетность, импле-
ментация.
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Summary. As a result of creating a favorable atmosphere for investment and entrepreneurship in the context 
of sustainable and comprehensive development, the development, adoption and implementation by the European 
Union of a regulatory document setting out the principles of preparation and publication of financial statements – 
Directive 2013/34/EU. Measures to implement the Association Agreement between Ukraine, on the one hand, 
and the European Union, on the other, ratified by the Verkhovna Rada of Ukraine on September 16, 2014, in-
clude the adaptation of national accounting legislation to EU requirements. To ensure the implementation of EU 
Directive 2013/34/EU, its main provisions were included in the Law of Ukraine "On Accounting and Financial 
Reporting in Ukraine" dated 05.10.2017 № 44.   Also, in accordance with the Law of Ukraine "On Accounting 
and Financial Reporting in Ukraine" for the preparation of financial statements are used international financial 
reporting standards (hereinafter – IFRS), if they do not contradict this Law and are officially published on the 
website of the central executive body. According to many domestic scientists, Ukraine will continue to expand 
the scope of IFRS, because they are global standards used in more than 138 countries. In 2020, the number of 
enterprises that prepare financial statements in accordance with IFRS has exceeded 5,000. This is due to the 
fact that the Law of Ukraine "On Accounting and Financial Reporting in Ukraine" defines the list of enterprises 
that prepare financial statements and consolidated financial statements according to international standards. The 
purpose of the article is to study the problems of the implementation of Directive 2013/34/EU into Ukrainian 
legislation, to compare the preparation of financial statements in accordance with the requirements of IFRS for 
SMEs and the EU Directive, as well as to develop a new direction for the implementation of the Directive in 
Ukrainian legislation. A critical analysis of the provisions of the EU Directive has been carried out. Review of 
the features of the implementation of IFRS in domestic practice. A new direction was proposed for improving 
financial reporting in Ukraine by implementing the Directive into Ukrainian legislation.

Keywords: Directive 2013/34/EU, international standards for financial reporting, national provisions (stan-
dards) on accounting, financial reporting, implementation.


