
Шановні колеги! 
 

Від імені USAID дозвольте мені надати відповідь на ваш лист від 19 лютого 2021 року, в 
якому ви піднімаєте питання стосовно вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» щодо надання фінансової звітності за МСФЗ, який набув чинності з 
1 січня 2021 року (після того, як набуття чинності цим законом було відкладено на один рік у 
зв’язку із технічними питаннями).   
 

Я думаю, що ми усі згодні з тим, що вдосконалення розкриття фінансової інформації є 
життєво важливим для України не тільки з точки зору боротьби з маніпуляціями та зловживаннями 
на ринку, але й з точки зору залучення інвестицій. 
 

Дозвольте мені роз’яснити роль USAID щодо підтримки фінансових регуляторів у 
запровадженні Системи фінансової звітності (СФЗ). По-перше, Проєкт USAID/FST не був 
відповідальним за розробку необхідної таксономії UA МСФЗ XBRL ані за 2019, ані за 2020 роки. 
Це було (і є) відповідальністю проєктів Європейського Союзу (EU FINSTAR та EU FAAR). По-
друге, на запит фінансових регуляторів Проєкт USAID / FST уклав договір з міжнародною 
компанією для розробки програмного забезпечення для системи звітності за МСФЗ / XBRL. 
Розробку цього програмного забезпечення було завершено у 2019 році, і передано Комісії з цінних 
паперів як органу, відповідальному за реалізацію цієї системи з боку фінансових регуляторів. 
Система була ретельно протестована; і вона працює. По-третє, у 2020 році Проєкт USAID/FST 
отримав ще один запит від фінансових регуляторів на розробку програмного забезпечення, яке б 
дозволяло створювати фінансову звітність для завантаження у СФЗ. Проєкт FST завершив 
виконання цього завдання у червні 2020 року та передав це майно Комісії з цінних паперів. Це 
програмне забезпечення також було ретельно протестоване; і воно працює. По-четверте, на 
запит фінансових регуляторів восени 2020 року Проєкт USAID/FST погодився провести додаткове 
навчання щодо того, як реєструватися у СФЗ і як користуватися програмним забезпеченням для 
фінансової звітності. До кінця 2020 року Проєкт FST провів навчання для майже 1400 учасників 
фінансового ринку. 
 

Таким чином, роль Проєкту USAID/FST в удосконаленні фінансової звітності в Україні була, 
головним чином, у розробці програмного забезпечення для впровадження цієї системи. Два 
окремі проєкти ЄС розробляють таксономії. Міжвідомча робоча група представників фінансових 
регуляторів відповідає за їх затвердження. 
 

Після отримання вашого листа ми обговорили з НКЦФР, на якому етапі знаходиться 
впровадження СФЗ. Ми зрозуміли наступне: 
 
 1) Є певна затримка із затвердженням нової таксономії, але, здається, що технічні питання 
вже вирішені, і що скоро вона має бути затверджена. 
 2)  Фінансові регулятори вважають, що після року затримки важливо розпочати процес 
складання та подання звітності, щоб суб'єкти звітності адаптувалися до нових вимог. Жодного 
перенесення на 2022 рік не передбачається. Фінансові регулятори припускають, що можуть 
виникати деякі питання, але впевнені, що система здатна підтримати впровадження звітування у 
форматі iXBRL в Україні. 
 3)  Фінансові регулятори не мають наміру «карати» за допомогою штрафів суб’єктів 
господарювання, які повинні звітувати, але не прозвітували. Їхня позиція скоріше полягає у тому, 
щоб працювати у дусі співпраці для забезпечення розкриття фінансової звітності в Україні. 
 4)  На веб-сайтах фінансових регуляторів розміщена інформація щодо впровадження СФЗ, 
в якій зазначається, що таксономія буде затверджена найближчим часом. 
 

Насамкінець, Проєкт USAID / FST вважає, що запровадження в Україні фінансової звітності 
за МСФЗ є важливим кроком на шляху до прозорості ринку. Ми пишаємося тим, що підтримуємо 
цю діяльність за допомогою технологій та навчання. Ми впевнені, що незабаром регулятори 



вживуть необхідних заходів для впровадження СФЗ та для співпраці з ринком у 2021 році для 
забезпечення її повного прийняття. 
 

Будь ласка, можете, не вагаючись, поділитися цією інформацією з вашими членами та 
іншими учасниками ринку. 
 
З повагою, 
 
Роберт Бонд, 
Керівник Проєкту USAID/FST 


