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Disclaimers
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 Формат вебінару передбачає проведення відеозапису. Беручи участь у заході, ви даєте свою згоду на 

проведення відео- та аудіозапису з метою публікації таких матеріалів на сторінці офіційного інтернет-

представництва Національного банку України з подальшим використанням в навчальних цілях.

 Будь-які інтерпретації, висновки та думки, висловлені у цій презентації, є безпосередньо думкою автора і не є 

офіційною думкою Національного банку України. Національний банк України не несе відповідальності за 

точність та будь-які інші дані, які наведені або на які здійснюється посилання у цій презентації. 

 Права та дозволи: 

Матеріал у цій презентації захищений авторським правом. Копіювання та / або передача частин або всієї цієї 

роботи та/або відеоматеріалів запису будь-якій стороні за межами Національного банку України без 

відповідного дозволу може бути порушенням чинного законодавства.

©2022 Національний банк України



Причини затримання затвердження Таксономії UA МСФЗ XBRL 2021. 

Поточний стан.

Через початок повномасштабної збройної агресії росії проти України 

реалізацію Проєкту EU-FAAR в 2022 році було призупинено, у тому числі з 

метою актуалізації потреб бенефіціарів та реципієнтів проєкту у 

надзвичайних умовах. 

Водночас, не зважаючи на умови воєнного стану в Україні через військову 

агресію російської федерації проти України, Проєкт EU FAAR відновив 

роботу, зокрема, за Компонентом 3 “Фінансова звітність в єдиному 

електронному форматі”, та продовжив співпрацю з питань оновлення 

електронного файлу Таксономії UA МСФЗ XBRL версії 2021 року. 

Фінальна версія електронного файлу Таксономії UA МСФЗ XBRL версії 2021 

року вже отримана від експертів Проєкту EU-FAAR. Триває її тестування на 

базі Системи фінансової звітності.
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Етапи формування версії Таксономії UA МСФЗ XBRL 2021
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НБУ отримано від
Проєкту EU-FAAR 
(01.06.2022) та 
опрацьовано
(03.06.2022) 
попередню версію
Таксономії UA  
МСФЗ XBRL 2021 
v.0.2

НБУ отримано від

Проєкту EU-FAAR 
(30.06.2022) та 
опрацьовано 
(04.07.2022) версію

Таксономії UA 
МСФЗ XBRL 2021 
v.0.3

НБУ отримано від

Проєкту EU-FAAR 
(16.09.2022) та 
опрацьовано 
(21.09.2022) версію

Таксономії UA 
МСФЗ XBRL 2021 
v.1.0

Фінальна версія 
отримана 
14.10.2022, 
наразі в стадії 
перевірки та 
тестування в 
СФЗ



Щодо строків подання звітності в форматі іXBRL
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Вебсайт Міністерства фінансів України за посиланням 
https://www.mof.gov.ua/uk/zagalni-roz_jasnennja

Інформаційне повідомлення щодо подання та 
оприлюднення фінансової звітності у період дії воєнного 
стану або стану війни

Підпункт 1 пункту 1 Закону України “Про захист 
інтересів суб’єктів подання звітності та інших 
документів у період дії воєнного стану або стану війни”

Підпункт 2 пункту 2 постанови Правління Національного банку
від 06.03.2022 № 39 “Про врегулювання діяльності учасників
ринку небанківських фінансових послуг, небанківських
фінансових груп, учасників платіжного ринку, колекторських
компаній та юридичних осіб, які отримали ліцензію на надання
банкам послуг з інкасації”

https://www.mof.gov.ua/uk/zagalni-roz_jasnennja


Основні зміни до Таксономії UA МСФЗ XBRL версії 2021 року 
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Зміни, внесені відповідно до консолідованої Таблиці змін до 
електронного файлу Таксономії UA XBRL МСФЗ 2021, схваленої  
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 (розміщено за посиланням 
https://bank.gov.ua/ua/about/taxonomy розділ Таксономії звітності UA 
МСФЗ XBRL , 2021 рік

Зміни, внесені Радою МСФЗ (Лондон) до Базової Таксономії в 2021 

році

https://bank.gov.ua/ua/about/taxonomy


Основні зміни до Таксономії UA МСФЗ XBRL версії 2021 року 
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Зміни, внесені Радою МСФЗ (Лондон) до Базової Таксономії в 2021 

році (перелік приміток)

220000, 410000, 420000, 610000, 800100, 800200, 835110, 861000, 

861200, 800300, 800400, 811000, 817000, 822390, 824500, 832610, 

834120, 834480, 835110, 836500, 838000, 842000, 880000



МСФЗ 17 в Таксономії UA МСФЗ XBRL версії 2022 року 
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Перелік приміток з посиланням на МСФЗ 17

[220000] Звіт про фінансовий стан, у порядку ліквідності

[310000] Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за функцією

витрат

[320000] Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за характером 

витрат

[410000] Звіт про сукупний дохід, компоненти іншого сукупного доходу, 

відображені після оподаткування

[420000] Звіт про сукупний дохід, компоненти іншого сукупного доходу, 

відображені до оподаткування



МСФЗ 17 в  Таксономії UA МСФЗ XBRL версії 2022 року 
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Перелік приміток з посиланням на МСФЗ 17

[610000] Звіт про зміни у власному капіталі

[800500] Примітки - Перелік приміток

[810000] Примітки - Корпоративна інформація та Звіт про відповідність

вимогам МСФЗ

[811000] Примітки - Облікова політика, зміни в облікових оцінках та 

помилки

[819100] Примітки - Перше застосування

[822390] Примітки - Фінансові інструменти



МСФЗ 17 в  Таксономії UA МСФЗ XBRL версії 2022 року 
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Перелік приміток з посиланням на МСФЗ 17

[831150] Примітки - Дохід від договорів з клієнтами

[836600] Примітки - Страхові контракти (МСФЗ 17)

[861000] Примітки - Аналіз іншого сукупного доходу за статтями

[880000] Примітки - Додаткова інформація



11

Фінансова оборона  України

У єдності наша сила!

СЛАВА УКРАЇНІ!


