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Пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні» 

15.06.2021 р на сайті Міністерства фінансів України було оприлюднено проект Закону України «Про 

внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». 

Серед іншого, планується внести зміни до частини 1 статті 12 1 Закону України «Про бухгалтерський 

облік»: 

Зміст положення (норми) чинного акта 
законодавства 

Зміст положення (норми) змін до акта 
законодавства 

Стаття 121. Застосування міжнародних стандартів 

1. Для складання фінансової звітності 
застосовуються міжнародні стандарти, які 
викладені державною мовою та офіційно 
оприлюднені на веб-сторінці центрального 
органу виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну політику у 
сфері бухгалтерського обліку. 

1. Для складання фінансової звітності 
застосовуються міжнародні стандарти (крім 
Міжнародного стандарту фінансової звітності 
для малих та середніх підприємств), які офіційно 
оприлюднені державною мовою на вебсайті 
центрального органу виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту. 

 

В результаті прийняття цих змін в Україні непублічним компаніям буде заборонено для складання 

фінансової звітності  застосовувати Міжнародний стандарт фінансової звітності для малих та 

середніх підприємств (МСФЗ для МСП), який затверджений Радою з міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку . 

 На наш погляд цього не можна допускати, адже  для малого та середнього  бізнесу України  МСФЗ 

для МСП -  це можливість без зайвих витрат складати якісну фінансову звітність, яка визнається у 

всьому світі. Таким чином застосування МСФЗ для МСП  допомагає  таким підприємствам 

відкривати двері  до закордонних ринків збуту та ринків  доступного капіталу. Заборона цього 

стандарту -  це крок назад на шляху до інтеграції України  у світову економіку.  

Тож ми закликаємо переглянути правки до наведеної вище норми.  

З повагою, Оксана Кононенко,  

Аудиторка, керівник команди SME UA NvD Platform 

26.06.2021 


