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Звіт 

 про періодичне відстеження результативності 

Закону України від 05.10.2017 № 2164-VIII «Про внесення змін до Закону 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 

щодо удосконалення деяких положень» 

 

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого 

відстежується, дата його прийняття та номер 

Закон України від 05.10.2017 № 2164-VIII «Про внесення змін до Закону 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо 

удосконалення деяких положень» (далі – Закон).   

 

Назва виконавця заходів з відстеження 

Департамент методології бухгалтерського обліку та нормативного 

забезпечення аудиторської діяльності. 

 

Цілі прийняття акта 

Закон прийнято з метою імплементації положень Директиви 

Європейського Парламенту та Ради ЄС від 26.06.2013 № 2013/34/ЄС про річну 

фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність та пов’язану звітність 

певних типів підприємств, та удосконалення порядку застосування 

міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ). 

 

Строк виконання заходів з відстеження  

Жовтень – листопад 2021 року. 

 

Тип відстеження 

Періодичне відстеження. 

 

Методи одержання результатів відстеження 

Періодичне відстеження результативності Закону здійснювалось шляхом 

збору та аналізу пропозицій і зауважень від суб’єктів господарювання. 

 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, 

а також способи одержання даних 

Закон опубліковано в Голосі України, 2017, 11, 01.11.2017 № 202, 

Урядовому кур’єрі, 2017, 11, 09.11.2017 № 211, Офіційному віснику України, 

2017, № 88 (10.11.2017), ст. 2680, Відомостях Верховної Ради України, 2017,   

№ 44 (03.11.2017), ст. 397, надається консультативна допомога за запитами 

суб’єктів господарювання. 

 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

До якісних показників результативності регуляторного акта, відносно 

якого здійснювалось періодичне відстеження, можна віднести: 
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гармонізація національного законодавства у сфері бухгалтерського обліку 

та складання фінансової звітності із законодавством Європейського Союзу та 

МСФЗ; 

удосконалення законодавчих засад ведення бухгалтерського обліку та 

складання фінансової звітності, що сприяло покращанню інвестиційного 

клімату в Україні та виконання Україною міжнародних зобов’язань; 

скорочення переліку обов’язкових реквізитів для первинних документів; 

звільнення від складання консолідованої фінансової звітності малим 

групам, які відповідають критеріям, передбаченим Законом. 

До кількісних показників результативності регуляторного акта, щодо якого 

здійснювалось періодичне відстеження, належать: 

зростання кількості суб’єктів господарювання, які застосовують МСФЗ, за 

рахунок видобувних компаній та великих підприємств; 

відсутність додаткових фінансових чи інших витрат з державного бюджету 

та додаткових коштів суб’єктів господарювання, пов’язаних з виконанням 

вимог акта, оскільки це не передбачено положеннями Закону. 

 

Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акта та 

ступеня досягнення визначених цілей 

На підставі результатів періодичного відстеження результативності 

регуляторного акта можна зробити висновок про те, що в цілому шляхом 

прийняття Закону вдалося досягти визначених цілей, зокрема гармонізувати 

національне законодавство у сфері бухгалтерського обліку та складання 

фінансової звітності із законодавством Європейського Союзу та МСФЗ. 

 

 

Міністр фінансів України                                                     Сергій МАРЧЕНКО 


