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річного моніторингу проекту (програми) 

«Впровадження практики ЄС з бухгалтерського обліку, фінансової звітності та аудиту в 
Україні»

Піврічний/річний/заключний 
(зазначити необхідне)

Річний

Період звітування  2022 рік
1. Вихідні дані проекту (програми)

Партнер з розвитку  Європейський Союз
Бенефіціар  Міністерство фінансів України

 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Реципієнт  Міністерство фінансів України

 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
 Національний банк України
 Аудиторська палата України
 ДУ «Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю»

Номер реєстраційної картки 
проекту

 4496-01

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів
Узагальнені результати 
реалізації проекту (програми) 
в кількісних та/або якісних 
показниках

Проект дозволяє розширити міжнародну співпрацю щодо імплементації 
актів законодавства ЄС з питань фінансової звітності та аудиту і 
запровадження електронного формату фінансової звітності.
З початку дії проекту актуалізовано його технічне завдання за трьома 
компонентами: Компонент 1 «Бухгалтерський облік», Компонент 2 
«Аудит», Компонент 3 «Фінансова звітність в єдиному електронному 
форматі»; розроблено робочий план та оновлено логічну структуру 
реалізації проекту.
У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України та 
введенням воєнного стану згідно з Указом Президента України «Про 
введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України 
від 24.02.2022 № 2102-IX, проектом адаптовано свою діяльність та 
робочий план діяльності до поточної ситуації. 
У ході реалізації проекту триває постійна комунікація між 
представниками реципієнтів Міністерства фінансів України,  
Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку, ДУ «ОСНАД» та командою проекту в онлайн-форматі. 

Додаток 7
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів 
України
від 9 жовтня 2020 р. N 942)
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У звітному періоді проектом EU-FAAR підготовлено четвертий 
проміжний звіт, в якому висвітлено результати реалізації проекту у 
третьому проміжному періоді (10.07.2021 - 09.01.2022) та окреслено 
заплановані заходи на наступний період (10.01.2022 - 09.07.2022). 
Презентація четвертого проміжного звіту мала відбутися 24.02.2022 на 
четвертому засіданні Керівного комітету проекту EU-FAAR, проте 
засідання не відбулось через початок повномасштабної збройної aгpeciï 
росії проти України.

- П’ятий проміжний звіт, в якому висвітлено результати реалізації проекту 
у проміжному періоді (10.01.2022 – 09.07.2022) та окреслено заплановані 
заходи на наступний період (10.07.2022 – 09.01.2023), подано 22.07.2022 
на п’ятому засіданні Керівного комітету проекту EU-FAAR.

- Проектом надано консолідовану таблицю змін до електронного файлу 
таксономії UA МСФЗ XBRL 2021. Зміни до таксономії UA МСФЗ XBRL 
2021 схвалено Комітетом з управління Системою фінансової звітності 
для подальшого використання суб’єктами звітування при складанні 
фінансової звітності в електронному форматі за 2021 рік та проміжної 
фінансової звітності у 2022 році.
Фінальну версію таксономії UA МСФЗ XBRL 2021 протестовано за 
допомогою програмного забезпечення Arelle.
Проектом надається допомога стосовно розширення міжнародної 
співпраці щодо імплементації актів законодавства ЄС з питань 
фінансової звітності та аудиту.
За інформацією керівництва проекту термін реалізації проекту 
продовжено на 3 місяці до 09.04.2023 року.

Посилання на інтернет-
ресурси, де розміщено 
інформацію про результати 
реалізації проекту (програми) 
та інші матеріали або 
документи, розроблені в 
рамках проекту (програми)

https://mof.gov.ua/uk/monitoring_of_international_technical_assistance_projects-422

https://bank.gov.ua/ua/events/vprovadzhennya-praktiki-is-z-buhgalterskogo-obliku-
finansovoi-zvitnosti-ta-auditu-v-ukraini

https://www.apu.com.ua/прес-центр/міжнародне-співробітництво

https://www.apob.org.ua/?page_id=239

Загальна сума витрачених під 
час реалізації проекту 
(програми) коштів 
міжнародної технічної 
допомоги на кінець звітного 
періоду (за наявності), у тому 
числі за категоріями:

Допомога безпосередньо у вигляді коштів не надходила

послуги з організації тренінгів, 
навчання, опитування, 
інформаційні кампанії

 -

консультаційні послуги  -
обладнання  -
будівельні, ремонтні роботи, 
технічний нагляд

 -

https://mof.gov.ua/uk/monitoring_of_international_technical_assistance_projects-422
https://bank.gov.ua/ua/events/vprovadzhennya-praktiki-is-z-buhgalterskogo-obliku-finansovoi-zvitnosti-ta-auditu-v-ukraini
https://bank.gov.ua/ua/events/vprovadzhennya-praktiki-is-z-buhgalterskogo-obliku-finansovoi-zvitnosti-ta-auditu-v-ukraini
https://www.apu.com.ua/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
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адміністративні витрати 
виконавця

 -

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими
Кількісні та/або якісні 

критерії 
результативності 

проекту (програми)

Заплановані результати на кінець 
звітного періоду

Фактичні результати на кінець звітного 
періоду

Компонент 1 
«Бухгалтерський 
облік»

Підтримка реципієнта щодо 
здійснення порівняльного аналізу 
положень НП(С)БО з положеннями 
МСБО та МСФЗ

Здійснено порівняльний аналіз положень 
НП(С)БО 15 «Дохід» з положеннями МСБО 
та МСФЗ, надано пропозиції щодо внесення 
змін до НП(С)БО 15 «Дохід» та звіт про 
проведений порівняльний аналіз положень 
НП(С)БО 15 «Дохід» з положеннями МСБО 
та МСФЗ

Компонент 1 
«Бухгалтерський 
облік»

Підтримка реципієнта щодо 
здійснення порівняльного аналізу 
положень НП(С)БО з положеннями 
МСБО та МСФЗ

Здійснено порівняльний аналіз положень 
НП(С)БО 17 «Податок на прибуток» з 
положеннями МСБО та МСФЗ, надано 
пропозиції щодо внесення змін до НП(С)БО 
17 «Податок на прибуток» та звіт про 
проведений порівняльний аналіз положень 
НП(С)БО 17 «Податок на прибуток» з 
положеннями МСБО та МСФЗ

Компонент 1 
«Бухгалтерський 
облік»

Підтримка реципієнта щодо 
здійснення порівняльного аналізу 
положень НП(С)БО з положеннями 
МСБО та МСФЗ

Здійснено порівняння  положень НП(С)БО 
26 «Виплати працівникам» з положеннями 
МСБО 19 «Виплати працівникам» та 
Розділом 28 «Виплати працівникам» МСФЗ 
для МСП щодо сфери застосування 
стандартів; термінів, що використовуються 
цими стандартами; загальних принципів 
визнання всіх виплат працівникам; 
підготовлено звіт про проведений 
порівняльний аналіз положень НП(С)БО 26 
«Виплати працівникам» з положеннями 
МСБО та МСФЗ, а також надано пропозиції  
щодо внесення змін до НП(С)БО 26 
«Виплати працівникам» та приведення у 
відповідність до МСБО 19

Компонент 1 
«Бухгалтерський 
облік»

Підтримка реципієнта щодо 
здійснення порівняльного аналізу 
положень НП(С)БО з положеннями 
МСБО та МСФЗ

Здійснено порівняльний аналіз  НП(С)БО 21 
«Вплив змін валютних курсів» з 
положеннями МСБО та МСФЗ; 
підготовлено звіт про проведений 
порівняльний аналіз положень НП(С)БО 21 
з положеннями МСБО та МСФЗ, а також 
надано пропозиції щодо внесення змін до 
НП(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів» 
та приведення у відповідність до МСБО 21 
«Вплив змін валютних курсів»
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Компонент 1 
«Бухгалтерський 
облік»

Підтримка реципієнта щодо 
здійснення порівняльного аналізу 
положень НП(С)БО з положеннями 
МСБО та МСФЗ

Здійснено порівняльний аналіз  положень 
НП(С)БО 24 «Прибуток на акцію» з 
положеннями МСБО та МСФЗ; 
підготовлено звіт про проведений 
порівняльний аналіз положень НП(С)БО 24 
з положеннями МСБО 33 «Прибуток на 
акцію», а також надано пропозиції щодо 
внесення змін до НП(С)БО 24 «Прибуток на 
акцію» та приведення у відповідність до 
МСБО 33 «Прибуток на акцію»

Компонент 1 
«Бухгалтерський 
облік»

Підтримка реципієнта щодо 
здійснення порівняльного аналізу 
положень НП(С)БО з положеннями 
МСБО та МСФЗ

Здійснено порівняльний аналіз  положень 
НП(С)БО 27 «Необоротні активи, 
утримувані для  продажу, та припинена 
діяльність» з положеннями МСБО та МСФЗ; 
підготовлено звіт про проведений 
порівняльний аналіз положень НП(С)БО 27 
з положеннями МСФЗ 5 «Непоточні активи, 
утримувані для продажу, та припинена 
діяльність», а також надано пропозиції щодо 
внесення змін до НП(С)БО 27 «Необоротні 
активи, утримувані для  продажу, та 
припинена діяльність» та приведення у 
відповідність до МСФЗ 5 «Непоточні 
активи, утримувані для продажу, та 
припинена діяльність»

Компонент 1 
«Бухгалтерський 
облік»

Підтримка реципієнта щодо 
здійснення порівняльного аналізу 
положень НП(С)БО з положеннями 
МСБО та МСФЗ

Здійснено порівняльний аналіз положень 
НП(С)БО 33 «Витрати на розвідку запасів 
корисних копалин» з положеннями МСФЗ та 
МСБО; підготовлено звіт про проведений 
порівняльний аналіз положень НП(С)БО 33 
з положеннями МСФЗ 6 «Розвідка та оцінка 
запасів корисних копалин», а також надано 
пропозиції щодо внесення змін до НП(С)БО 
33 «Витрати на розвідку запасів корисних 
копалин» та приведення у відповідність до 
МСФЗ 6 «Розвідка та оцінка запасів 
корисних копалин»

Компонент 1 
«Бухгалтерський 
облік»

Надання допомоги реципієнту щодо 
здійснення перекладу

Надано допомогу Мінфіну щодо здійснення 
перекладу документа «Перше застосування 
МСФЗ 17 і МСФЗ 9 – порівняльна 
інформація»

Компонент 2
«Аудит»

Надання допомоги реципієнту при 
розробці змін до Закону України 
«Про аудит фінансової звітності та 
аудиторську діяльність»

Надано допомогу при розробці змін до 
Закону України «Про аудит фінансової 
звітності та аудиторську діяльність»:
проектом проаналізовано запропоновані 
зміни до Закону України «Про аудит 
фінансової звітності та аудиторську 
діяльність» та надано відповідні 
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рекомендації відповідно до найкращої 
практики ЄС

Компонент 2
«Аудит»

Надання допомоги щодо реалізації 
Закону України «Про внесення змін 
до деяких законів України щодо 
удосконалення правових засад 
провадження аудиторської 
діяльності в Україні»

Надано допомогу стосовно розробки 
програмного забезпечення «Реєстр» з метою 
ведення Реєстру аудиторів та суб’єктів 
аудиторської діяльності в електронному 
вигляді

Компонент 2
«Аудит»

Надання допомоги реципієнту щодо 
супроводження процесу 
оцінювання еквівалентності систем 
суспільного нагляду, забезпечення 
якості, розслідувань і санкцій в 
Україні вимогам Директиви 
Європейського Парламенту та Ради 
від 17 травня 2006 року № 
2006/43/ЄС «Про обов’язковий 
аудит річної звітності та 
консолідованої звітності»

Надано допомогу щодо супроводження 
процесу оцінювання еквівалентності систем 
суспільного нагляду, забезпечення якості, 
розслідувань і санкцій в Україні вимогам 
статей 29, 30 та 32 Директиви 
Європейського Парламенту та Ради від 17 
травня 2006 року № 2006/43/ЄС «Про 
обов’язковий аудит річної звітності та 
консолідованої звітності»

Компонент 2
«Аудит»

Надання підтримки реципієнту  
щодо розроблення звіту про 
моніторинг якості ринку 
аудиторських послуг та конкуренції 
на основі найкращої світової 
практики

Проектом надано підтримку ОСНАД щодо 
підготовки Звіту з моніторингу ринку 
аудиторських послуг та конкуренції за 2019-
2020 роки

Компонент 2
«Аудит»

Надання допомоги реципієнту Проведено установчі зустрічі з ОСНАД 
стосовно надання технічної допомоги з 
питань розробки стратегії розвитку системи 
суспільного нагляду за аудиторською 
діяльністю та допомоги з її запровадження; 
стосовно роботи над вивченням досвіду та 
кращої практики; надано допомогу з питань 
запровадження ефективних процедур з 
управління кадрами щодо оцінки 
працівників, їх мотивації, потреби у 
навчанні та політики в сфері етики; створено 
проект плану заходів із розробки 
рекомендацій щодо вдосконалення 
управління персоналом та його розвитку 
(українською та англійською мовами)

Компонент 2
«Аудит»

Надання допомоги реципієнту щодо 
здійснення перекладу 

Надано допомогу щодо здійснення 
перекладів звітів з метою висвітлення 
діяльності ОСНАД в міжнародному 
просторі, зокрема проектом здійснено 
переклад звіту про діяльність Органу 
суспільного нагляду за аудиторською 
діяльністю за 2021 рік та звіту з моніторингу 
ринку аудиторських послуг та конкуренції 
за 2019-2020 роки
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Компонент 2
«Аудит»

Надання допомоги реципієнту щодо 
здійснення перекладу 

Здійснено переклад на англійську мову звіту 
про діяльність Органу суспільного нагляду 
за аудиторською діяльністю за 2021 рік

Компонент 2
«Аудит»

Надання допомоги реципієнту щодо 
здійснення перекладу 

Здійснено переклад на англійську мову звіту 
про моніторинг ринку аудиторських послуг

Компонент 2
«Аудит»

Надання допомоги реципієнту щодо 
здійснення перекладу 

Надано послуги ОСНАД з перекладу на 
англійську мову звіту з моніторингу якості 
ринку аудиторських послуг та конкуренції 
за 2019 – 2020 роки

Компонент 3
«Фінансова звітність в 
єдиному 
електронному 
форматі».
Розробка українських 
таксономій UA 
МСФЗ XBRL на 2020, 
2021 та 2022 роки з
розширеннями для 
певних галузей, 
включаючи тестові 
сценарії 

Оновлення електронних файлів 
таксономії UA МСФЗ XBRL 2021, 
відслідковування змін у порівнянні 
з попередньою версією. 
Тестові дані та інформація щодо 
мепінгу для валідації електронних 
файлів таксономії UA МСФЗ XBRL 
стандартними процесорами XBRL.
Великий захід «Прогрес у 
впровадженні фінансової звітності 
за таксономією XBRL» для 
інформування про прогрес, 
досягнутий у розробленні 
таксономії

Проектом надано консолідовану таблицю 
змін до електронного файлу таксономії UA 
МСФЗ XBRL 2021. Зміни до таксономії UA 
МСФЗ XBRL 2021 схвалено Комітетом з 
управління Системою фінансової звітності 
для подальшого використання суб’єктами 
звітування при складанні фінансової 
звітності в електронному форматі за 2021 рік 
та проміжної фінансової звітності у 2022 
році.
Обробка додаткових пропозицій від 
регуляторів до електронних форматів 
звітності таксономії UA МСФЗ XBRL 2021 
року (Компонент 3).
Проектом підготовлено та надано версії 
v.0.2, v.0.3, v.1.0 та v.1.1 електронних файлів 
таксономії UA МСФЗ XBRL 2021. Фінальну 
версію таксономії UA МСФЗ XBRL 2021 
протестовано за допомогою програмного 
забезпечення Arelle.
На засіданні Комітету з управління 
системою фінансової звітності (06.12.2022), 
створеного відповідно до Меморандуму 
№102/15 про взаєморозуміння щодо 
розробки і запровадження системи 
фінансової звітності від 18.12.2017, 
схвалено електронний формат таксономії 
UA МСФЗ XBRL 2021 (v.1.1) для 
подальшого використання суб’єктами 
звітування при складанні фінансової 
звітності в електронному форматі за 2021 рік 
та проміжної фінансової звітності у 2022 
році.
Наразі тривають технічні роботи щодо 
налаштування Системи фінансової звітності 
для прийому звітності

Підтримка реципієнта Допомога стосовно забезпечення 
виконання зобов’язань

Сплачено щорічні валютні платежі за 
2022 рік на виконання зобов’язань Мінфіну 
за угодами з Фондом міжнародних 
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стандартів фінансової звітності (Велика 
Британія) на отримання дозволу 
перекладати та публікувати матеріали, 
захищені авторським правом, у зв’язку із 
дією воєнного стану в Україні та прийняттям 
Кабінетом Міністрів України постанови від 
01.04.2022 № 401 «Про спрямування коштів 
до резервного фонду державного бюджету», 
якою передбачено скорочення видатків 
загального фонду державного бюджету,  в 
тому числі і видатків, які стосувались 
Міністерства фінансів України.

Підтримка реципієнта Допомога стосовно розширення 
міжнародної співпраці 

Надано підтримку щодо участі представника 
Мінфіну у 39-й сесії Міжурядовій робочій 
групі експертів з міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку та звітності 
Конференції ООН з торгівлі та розвитку 
(ISAR UNCTAD) та семінарі ISAR UNCTAD 
«Регіональне партнерство для сприяння 
сталому розвитку та звітності щодо цілей 
сталого розвитку» у м. Женева 
(Швейцарська Конфедерація)

Підтримка реципієнта Допомога стосовно розширення 
міжнародної співпраці 

Надано підтримку представникам ОСНАД 
та Мінфіну щодо проведення зустрічі з 
представниками Міністерства фінансів 
Польщі, Аудиторської палати Польщі 
(PIBR), Польського агентства нагляду за 
аудиторською діяльністю (PANA)

Підтримка реципієнта Допомога стосовно розширення 
міжнародної співпраці та підтримки 
членства Органу суспільного 
нагляду за аудиторською діяльності 
в IFIAR

Проектом надано допомогу з питань 
підтримки членства ОСНАД в IFIAR та 
налагодження комунікацій між органами 
суспільного нагляду за аудиторською 
діяльністю ЄС для напрацювання механізмів 
співпраці на регіональному рівні та 
можливої координації діяльності в IFIAR.
Надано допомогу з підтримки комунікації з 
IFIAR стосовно зміни обставин в Україні (а 
саме стосовно членства росії в IFIAR), 
залучення міжнародного експерта з метою 
проведення аналізу поточної ситуації та 
надання рекомендацій

Підтримка реципієнта Допомога стосовно розширення 
міжнародної співпраці 

Проектом надано допомогу щодо 
налагодження комунікацій з Міжнародною 
федерацією бухгалтерів, США (IFAC), а 
також  підтримку у проведенні зустрічі з 
IFAC з метою обміну досвідом стосовно 
визначення ролі громадських професійних 
організацій аудиторів і бухгалтерів у 
регулюванні професії
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Підтримка реципієнта Допомога стосовно розширення 
міжнародної співпраці

Проектом надано підтримку ОСНАД щодо 
комунікації з IFIAR (робота над 
організацією вебінару), надано допомогу у 
налагодженні зв’язків з Комітетом 
європейських органів контролю за аудитом 
(CEАOB) з метою співробітництва та 
набуття досвіду міжнародних кращих 
практик у сфері аудиту 

Підтримка реципієнта Допомога щодо розширення 
міжнародної співпраці стосовно 
імплементації актів законодавства 
ЄС з питань фінансової звітності та 
аудиту

Надано підтримку Аудиторській палаті 
України щодо проведення спільно із 
Федерацією професійних бухгалтерів та 
аудиторів України міжнародної 
конференції: «ISQM 2022: Міжнародні 
стандарти з управління якістю» 

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)
У зв’язку із повномасштабною збройною агресією росії проти України реалізацію проекту було 

призупинено, у тому числі з метою актуалізації потреб бенефіціарів та реципієнтів проекту у 
надзвичайних умовах. Водночас, не зважаючи на умови воєнного стану в Україні, проект відновив 
роботу та продовжив співпрацю.

Допомога, яка надається проектом, відповідає потребам бенефіціарів і реципієнтів та сприяє 
реалізації реформ у сфері бухгалтерського обліку та аудиторської діяльності.

5. Проблемні питання та/або пропозиції
-

Координатор проекту     ___________________                                 Світлана ВОРОБЕЙ


