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Основні положення 
проекту Закону України  

«Про внесення змін до Закону України  
«Про бухгалтерський облік  

та фінансову звітність в Україні»  
(щодо удосконалення деяких положень) 

 • реєстр. №4646 – Д  
• прийнятий у першому читанні 

• далі –   “проект  №4646”  



1) Підприємства, що становлять суспільний інтерес  -  

 підприємства-емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до 
біржових торгів, банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші 
фінансові установи (крім інших фінансових установ, що відносяться до 
мікропідприємств та малих підприємств) та підприємства, які відповідно 
до цього Закону належать до великих підприємств; 

2) Великі підприємства – 
 Великими є підприємства, які не відповідають критеріям для  середніх 
 підприємств та показники на дату складання річної  фінансової звітності 
 за попередній рік відповідають щонайменше двом з таких критеріїв: 

  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. 

   
 

Категорії підприємств 
для цілей бухгалтерського обліку, 
відповідно до проекту   №4646: 
 



3) Середні підприємства  -  

 Середніми є підприємства, які не відповідають критеріям для малих 
 підприємств та показники яких на дату складання річної фінансової 
 звітності за попередній рік відповідають щонайменше двом з таких 
 критеріїв: 

 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. 

4) Малі підприємства – 
 Малими є підприємства, які не відповідають критеріям для 
 мікропідприємств та показники яких на дату складання  річної 
 звітності за попередній рік відповідають  щонайменше двом з таких 
 критеріїв: 

 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. 

 
 

Категорії підприємств 
для цілей бухгалтерського обліку, 
відповідно до проекту №4646: 
 



5) Мікропідприємства  -  

 Мікропідприємствами є підприємства, показники яких на дату складання 
 річної фінансової звітності за попередній рік відповідають щонайменше 
 двом з таких критеріїв: 

 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. 

 
 

Категорії підприємств 
для цілей бухгалтерського обліку, 
відповідно до проекту  №4646: 
 



1) Підприємства, що становлять суспільний інтерес, публічні акціонерні 

товариства, підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку 

корисних копалин загальнодержавного значення. 

2) Ці підприємства 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 

 
 

Категорії підприємств, 
які зобов'язані складати фінансову 
звітність за МСФЗ, відповідно до проекту  №4646: 
 



1) Підприємства, що контролюють інші підприємства (материнські 
підприємства), крім фінансових звітів про власні господарські операції, 
зобов’язані складати та подавати консолідовану фінансову звітність 
відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності. 

 Ці підприємства, (крім підприємств, що становлять суспільний інтерес), 
можуть не подавати консолідованої фінансової звітності, якщо разом із 
контрольованими підприємствами їх показники на річну дату складання 
фінансової звітності не перевищують двох з таких критеріїв: 
 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. 

2) Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери 
управління яких належать суб’єкти державного сектору економіки, та 
органи, які здійснюють управління майном суб’єктів комунального 
сектору економіки, крім власної звітності складають та подають 
консолідовану фінансову звітність щодо підприємств, які належать до 
сфери їх управління 

 

Категорії підприємств, які зобов'язані 
складати консолідовану фінансову  звітність 
 за законом,       відповідно до проекту  №4646: 

 



 Об’єднання підприємств, крім власної звітності, складають 
та подають консолідовану фінансову звітність щодо 
підприємств, які входять до їх складу, якщо це передбачено 
установчими документами об’єднань підприємств 
відповідно до законодавства. 

Категорії підприємств, які зобов'язані 
складати консолідовану фінансову звітність 
за установчими документами, 
відповідно до проекту  №4646: 
 



1) Підприємства зобов’язані подавати фінансову звітність 
органам, до сфери управління яких вони належать, трудовим 
колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно 
до установчих документів, якщо інше не передбачено цим 
Законом. Органам державної влади та іншим користувачам 
фінансова звітність подається відповідно до законодавства. 

2) Фінансова звітність підприємств не становить комерційної 
таємниці та не є конфіденційною інформацією, крім випадків, 
передбачених законом. Підприємства зобов’язані подати копію 
фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за 
запитом юридичних та фізичних осіб у порядку, передбаченому 
Законом України “Про доступ до публічної інформації”. 

Обов'язок подання фінансової звітності  
підприємствами, 
відповідно до проекту  №4646: 
 



 Звіт про управління — документ, що містить фінансову та не фінансову  
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 
не фінансову інформацію. 
 Склад та форма Звіту про управління  (крім банків),  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. 

 

 Склад та форма Звіту про управління банків установлюється Національним Банком 
України 

Звіт про управління, 
відповідно до проекту  №4646: 
 



1) 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. 

2) Великі підприємств, 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). 

3) 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). 

Категорії підприємств, які оприлюднюють річну 
фінансову звітність та річну консолідовану фінансову 
звітність разом з аудиторським висновком, 
відповідно до проекту   №4646: 
 



Зміни в організації бухгалтерського 
обліку на підприємстві, 
відповідно до проекту   №4646: 
   

• Підприємство, що становить суспільний інтерес, зобов’язане 
утворити бухгалтерську службу на чолі з головним 
бухгалтером 
 

• Головним бухгалтером підприємства, що становить 
суспільний інтерес, може бути призначена особа, яка має 
повну вищу економічну освіту, стаж роботи або бухгалтером, 
або аудитором, або ревізором не менше трьох років, не має 
непогашеної або не знятої судимості за вчинення злочину 
проти власності та у сфері господарської діяльності. 
 

• Інші вимоги до головного бухгалтера підприємства, що 
становить суспільний інтерес, можуть бути визначені 
законом 



Зміни в організації бухгалтерського 
обліку на підприємстві, 
відповідно до проекту   №4646: 
   

• Всі інші підприємства можуть залучити для ведення 
бухгалтерського обліку на договірних засадах підприємство, 
суб'єкт підприємницької діяльності, самозайняту особу, що 
проводить діяльність у сфері бухгалтерського обліку та\або 
аудиторської діяльності. 
 

• Залучені до ведення на договірних засадах бухгалтерського 
обліку фізичні особи, або уповноважені представники 
залучених юридичних осіб підписують підготовлену ними 
фінансову звітність. 
 



Які дефекти первинних документів 
та помилки у бухгалтерському 
обліку не можуть бути підставою 
для невизнання господарської 
операції, відповідно до проекту   №4646: 
   • Незначні 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 його складання, 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 



Дякую за увагу! 
  Людмила Рубаненко,  

директор ТОВ “Аудиторська фірма “Харків”, 
член  Методологічної ради з бухгалтерського 

обліку при Міністерстві фінансів України  
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