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ЩО ТАКЕ XBRL?
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 XBRL (англ. eXtensible Business Reporting Language «розширювана мова ділової звітності») - відкритий 

стандарт обміну діловою інформацією, який широко використовується в світовій практиці. XBRL дозволяє 

висловлювати за допомогою семантичних засобів загальні для учасників ринку і регулюючих органів 

вимоги до подання звітності. Стандарт ґрунтується на розширюваній мові розмітки XML і використовує 

такі пов'язані з XML технології, як XML Schema, XLink, XPath і простір імен. Одним з головних завдань 

XBRL є регламентація обміну фінансовою інформацією, такою як фінансові звіти. Специфікація мови XBRL 

розробляється і публікується незалежною міжнародною організацією XBRL International, Inc.

 XBRL ґрунтується на стандартах засобів комунікації і обміну бізнес-інформацією між бізнес-системами. Ці 

комунікації базуються на викладених в таксономії описах наборів метаданих, які містять опис як окремих 

показників звітності, так і взаємозв'язків між ними та іншими семантичними елементами таксономії. Набір 

інформації, призначений для передачі або обміну, міститься в так званому звіті XBRL.
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Фінансова звітність у форматі iXBRL 
відповідно до Таксономії МСФЗ

                            
                     



ТАКСОНОМІЯ МСФЗ XBRL
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 Таксономія - це класифікація і систематизація об'єктів, зазвичай, шляхом подання їх у вигляді дерева. 

Таксономія МСФЗ (IFRS Taxonomy) - це проект під егідою Фонду МСФЗ, в рамках якого систематизуються і 

представляються в електронному вигляді статті, які підлягають оприлюдненню згідно з Міжнародними 

стандартами фінансової звітності. Іншими словами, це електронне подання звітності за МСФЗ. З технічної 

точки зору таксономія базується на XBRL, відкритому стандарті для подання фінансової звітності в 

електронному вигляді. XBRL, в свою чергу, є розширенням формату XML.

 Таксономія МСФЗ оновлюється щороку і враховує всі зміни, що вносяться до Стандартів МСФЗ. Головне 

завдання цього проекту - дати світові єдиний формат для обміну в електронному вигляді звітністю, 

підготовленою відповідно до МСФЗ. Для її перегляду необхідно спеціальне програмне забезпечення 

(програми перегляду XBRL).

Таксономія МСФЗ 2020

Переклад Таксономії МСФЗ 2020

Зміни Таксономії МСФЗ 2020 в порівнянні з Таксономією МСФЗ 2019

                                     
                     

https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-taxonomy/ifrs-taxonomy-2020/
https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/standards/taxonomy/translations/ukrainian/2020/taxonomy-uk-2020.zip?la=en
https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/standards/taxonomy/translations/ukrainian/2020/versioning-full-annual-2019-annual-2020-uk.html?la=en


Представлення Таксономії МСФЗ 2020 (організовано за 

стандартами МСФЗ) українською мовою
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ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТАКСОНОМІЮ МСФЗ (УКРАЇНСЬКИЙ ПЕРЕКЛАД)

Представлення таксономії МСФЗ 2020 (організовано за 
фінансовою звітністю) українською мовою

https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/standards/taxonomy/translations/ukrainian/2020/ifrs-taxonomy-2020-iti-by-ifrs-standard.pdf?la=en
https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/standards/taxonomy/translations/ukrainian/2020/ifrs-taxonomy-2020-iti-by-fs.pdf?la=en
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ІЛЮСТРОВАНІ ПРИКЛАДИ ЗВІТІВ ВІДПОВІДНО ДО ТАКСОНОМІЇ МСФЗ

                 
                     

Ілюстровані приклади звітів відповідно до Таксономії МСФЗ

https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-taxonomy/ifrs-taxonomy-illustrative-examples/#illustrative2020
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Фінансова звітність у форматі iXBRL 
відповідно до Таксономії UA МСФЗ XBRL

                    
                     



ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО 
ТАКСОНОМІЮ UA МСФЗ XBRL
З метою забезпечення підготовки 

фінансової звітності за МСФЗ з 

урахуванням особливостей 

фінансово-господарської діяльності 

українських суб’єктів господарювання, 

до Таксономії МСФЗ було інтегровано 

окремі розширення «Точка входу» для 

підприємств, банків та страхових 

компаній, а також доповнено статтями 

звітності, які не входять до базової 

Таксономії МСФЗ.

Особливості  розширення Таксономії 

UA МСФЗ XBRL :

1. Перелік та склад статей доповнений 

унікальними українськими лейблами 

(статті), які не входять до складу 

базової Таксономії МСФЗ та 

відповідають МСФЗ.

2. НКЦПФР, НБУ та МФУ здійснюють 

координацію підготовки Таксономії UA 

МСФЗ XBRL
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Таксономія 
UA МСФЗ 

XBRL

                   
                     

Загальне розширення для 
підприємств має 2 точки 
входу: 
210-310 - поточні і непоточні  
220-320 - за ліквідністю

                   
                     

Розширення для банків

                            
                     

Розширення для страхових 
компаній має 2 точки входу: 
210-310 - поточні і непоточні  
220-320 - за ліквідністю

Посилання для завантаження Таксономія UA МСФЗ XBRL 

1. https://frs.gov.ua/learning/taxonomy/

2. https://www.nssmc.gov.ua/documents/shtodo-shvalennya-taksonom-fnansovo-zvtnost-ua-xbrl-msfz-2019/

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

4. https://mof.gov.ua/uk/taksonomija

https://frs.gov.ua/learning/taxonomy/
https://www.nssmc.gov.ua/documents/shtodo-shvalennya-taksonom-fnansovo-zvtnost-ua-xbrl-msfz-2019/
https://bank.gov.ua/ua/about/taxonomy
https://mof.gov.ua/uk/taksonomija
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УНІКАЛЬНІ УКРАЇНСЬКІ ЛЕЙБЛИ В ТАКСОНОМІЇ UA МСФЗ XBRL

                 
                     

Завжди мають 
позначення
ua_full_ifrs_core

Завжди мають 
позначення
ifrs_full

Відсутні посилання на 
стандарти

Є посилання на 
стандарти



ЯК ЧИТАТИ ТАКСОНОМІЮ UA МСФЗ XBRL
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Необхідно завантажити, встановити та налаштувати Arelle https://arelle.org/arelle/pub/ . Arelle – базове безкоштовне 

програмне забезпечення. 

                  
                     

Перегляд Таксономії в ПЗ Arelle Перегляд HTML файл Перегляд XSL файлу

https://arelle.org/arelle/pub/


ЗАСТОСУВАННЯ 
ФОРМУЛ В 
ТАКСОНОМІЇ UA 

МСФЗ XBRL 2019 

(CALCULATION)

З метою забезпечення контролю 

введених даних таксономією 

передбачено застосування простих 

формул для калькуляції підсумкових 

статей звітів.
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Тип елементу Опис Формат

Monetary Числовий елемент (крім даних про частку), для якого значення номіновані в певній одиниці валюти. Приклад: «Вибуття, основних засобів» X додатне
(Х) від’ємне

PerShare Числовий елемент, для якого значення виражаються у валюті за одиницю акції. Приклад: «Прибуток (збиток) на акцію» Х.ХХ

Shares Числовий елемент, для якого значення номіновані на основі кількості одиниць акцій. Приклад: «Кількість випущених та повністю сплачених акцій». Х.ХХ

Percentage Числовий елемент, для якого значення позначаються як ставка або відсоткова одиниця. Приклад: «Актуарне припущення ставок дисконтування» Х.ХХ

Decimal Числовий елемент, для якого значення номіновані на одиницю, крім окремих випадків, уже передбачених, або коли формат даних, щ о підлягають 
звітуванню, визначити неможливо. Приклад: «Кількість працівників», «Виробництво сільськогосподарської продукції»

Х.ХХ

Pure Числовий елемент, такий як коефіцієнт, для якого значення не виражаються в певній одиниці. Приклад: «Індекс цін» Х.ХХ

Area Елемент, який відноситься до області чогось. Приклад: «Площа землі, що використовується для сільського господарства»

Date Елемент, який відноситься до дати. Приклад: «Дата авторизації для випуску фінансової звітності». yyyy-mm-dd

Text Цей тип елементів стосується розкриття короткої текстової інформації. Приклад: „Ім’я партнера”. Елемент тексту також використ овується, коли 
стандарти МСФЗ не визначають деталей вимоги до розкриття інформації, але, як очікується, вимога щодо розкриття інформації пов инна бути виражена 
у форматі вільного тексту Приклад: „Пояснення стосунків між материнським та дочірніми компаніями”.

Text

Text block Цей тип елементів відноситься до набору інформації. Текстові блоки, як правило, містять розкриття багатьох ділових фактів. Ці ділові факти можуть 
включати, наприклад, числові відомості, описові пояснення, таблиці або графіки. 

Text block

String Цей тип елементів стосується розкриття інформації короткої. Приклад: „Ім’я партнера”. Елемент тексту також використовується, коли стандарти МСФЗ 
не визначають деталей вимоги до розкриття інформації, але, як очікується, вимога щодо розкриття інформації буде виражена у фо рматі вільного тексту. 
Приклад: „Пояснення стосунків між материнським та дочірніми компаніями”

LEI Числовий елемент, міжнародний код ідентифікації юридичних осіб 20 знаків
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ТИПИ ПОЛІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В  ТАКСОНОМІЇ UA МСФЗ XBRL
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ЯК ВИГЛЯДАЮТЬ ФІНАНСОВІ ЗВІТИ ЗА МСФЗ У ФОРМАТІ IXBRL
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Приклади програмного забезпечення для складання 
фінансової звітності у форматі iXBRL

                   
                     



Складання фінансової звітності у форматі 
iXBRL здійснюється за допомогою 
спеціалізованого програмного забезпечення.

Законодавством України дозволяється 
використовувати будь яке ПЗ для складання 
фінансової звітності у форматі iXBRL . Суб’єкт 
звітування за бажанням може використовувати 
систему «iXBRL Report», власне програмне 
забезпечення або програмне забезпечення, 
придбане у стороннього розробника.

                                   
                     

ПЗ для складання 
фінансової звітності

                     
                     

Безкоштовне 
ПЗ

                     
                     

Платне 
ПЗ

                       
                     

Готові рішення ПЗ

                              
                     

ПЗ на замовлення або 
розробка власного

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ СКЛАДАННЯ IXBRL ЗВІТУ 
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ПРОВАЙДЕРИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

БЕЗКОШТОВНЕ ПЗ ПЛАТНЕ ПЗ
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Розроблено компанією «Джевера» на замовлення 
Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору»

СИСТЕМА 
СТВОРЕННЯ
IXBRL ЗВІТНОСТІ

                  
                     

https://report.frs.gov.ua/


ПРОВАЙДЕРИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ЄВРОПІ
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https://www.xbrleurope.org/?page_id=1243


 Фінансовий звіт за МСФЗ у форматі iXBRL ≠ Таксономія МСФЗ/ Таксономія UA МСФЗ  XBRL

 Таксономія МСФЗ – це базова таксономія, до складу якої входять найбільш вживані статті фінансової звітності за 
МСФЗ

 Таксономія UA МСФЗ XBRL – це Таксономія МСФЗ, до складу якої додано статті фінансової звітності за МСФЗ, які 
не увійшли до базової Таксономії МСФЗ, а також включає розширення, які відображають специфіку фінансово-
господарської діяльності певних типів/видів суб’єктів господарювання

 Назви статей фінансового звіту за МСФЗ у форматі iXBRL можуть не відповідати назвам статей, що визначені 
Таксономією

 Фінансовий звіт за МСФЗ у форматі iXBRL може включати будь-які інші статті фінансової звітності, які визначені 
МСФЗ, але не входять до складу базової таксономії

 Фінансовий звіт iXBRL за Таксономією МСФЗ/Таксономією UA МСФЗ можуть мати будь-яку візуальну форму 
представлення
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ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА МСФЗ У ФОРМАТІ XBRL/IXBRL

                        
                     



20

СПЕЦИФІКАЦІЯ ПЗ IXBRL REPORT, ЩО БАЗУЄТЬСЯ НА БІЗНЕС-ШАБЛОНАХ ТАКСОНОМІЇ 

                   
                     

ПРОГРАМНЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ДЛЯ СКЛАДАННЯ

ФІНАНСОВОЇ

ЗВІТНОСТІ У

ФОРМАТІ IXBRL 

                 
                     

ПЗ є загальнодоступною безкоштовною веб 
платформою, доступною для будь-яких 
користувачів, і не потребує інсталяції.

                
                     

ПЗ ґрунтується на шаблонах, закладених в 
таксономії. Фактично, це є відображення 
таксономії в прийнятному для читання вигляді.

                     

                     

Обробка всіх даних здійснюється на локальних 
сховищах браузерів користувачів. Дані не 
передаються в мережу або третім особам.
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СИСТЕМА 
СТВОРЕННЯ
IXBRL ЗВІТНОСТІ

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДЛЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЗ

Доступ до мережі 
інтернет

                                           

Веб браузер Edge, 
Chrome, Opera, Firefox 

останньої версії

                       
                     

Надання прав доступу 
користувачу для роботи 
з локальним сховищем 

браузера
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СИСТЕМА 
СТВОРЕННЯ
IXBRL ЗВІТНОСТІ

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ПЗ

                       
                     • Створення 

звіту

1

• Редагування 
та видалення 
звіту

2

• Управління 
формами 
звітності у звіті

3

• Налаштування 
вмісту форми 
звітності

4

• Внесення 
даних до 
форми 
звітності

5

• Очищення 
даних звіту та 
форми 
звітності

6

• Імпорт даних у 
форматах CSV 
та JSON

7

• Генерація 
звіту у 
форматі iXBRL

8

• Імпорт даних з 
iXBRL

9
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СИСТЕМА 
СТВОРЕННЯ
IXBRL ЗВІТНОСТІ

НАЛАШТУВАННЯ ПЕРВИННИХ ФОРМ ПЗ

                          
                     

1. Створити звіт

2. Ввести первинні облікові дані

3. Вибрати тип звіту
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СИСТЕМА 
СТВОРЕННЯ
IXBRL ЗВІТНОСТІ

НАЛАШТУВАННЯ ПЕРІОДІВ ЗВІТНОСТІ

                
                     

Застосовується 
у разі першого 
застосування 

МСФЗ

Необхідно 
вказувати усі 

три дати у разі 
складання 
проміжної 
звітності

Річна звітністьПроміжна звітність

Дата початку 
звітного періоду 

наростаючим 
підсумком та ж 
сама що і дата 

початку звітного 
періоду
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СИСТЕМА 
СТВОРЕННЯ
IXBRL ЗВІТНОСТІ

НАЛАШТУВАННЯ ФОРМ ТА ВМІСТУ ЗВІТІВ 1/3

                    
                     

Стандартний перелік звітів, які активовані при створенні звіту

Управління 
формами дає 
можливість 
редагування 

переліку звітів та 
приміток, які 

входять до складу 
фінансового звіту

Перелік звітів 
може бути 
змінений 

користувачем в 
будь який момент
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IXBRL ЗВІТНОСТІ

НАЛАШТУВАННЯ ФОРМ ТА ВМІСТУ ЗВІТІВ 3/3

                    
                     

Проміжна звітність Річна звітність

Обов’язкова 
активація

Обов’язкова 
деактивація

Перелік звітів, для яких необхідно контролювати дані параметри:
310000- 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
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СИСТЕМА 
СТВОРЕННЯ
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ФОРМАТИ ВВЕДЕННЯ ДАНИХ
                  
                     

                      
                     

Числові значення номіновані 
в певній одиниці валюти

Вірно Невірно

123,123.25
-123,123.25

123.123,25
123 123,25
123 121.25

(123.123,25)
(123 123,25)
(123 121.25)

              
                     

Числові значення номіновані 
в відсотках, частках 

45.51
-45.51

45,51%
45.51%
0.4551
0,4551

(45,51%)
(45.51%)
(0.4551)
(0,4551)

                
                     

Дата 2020-12-31
31-12-2020
31/12/2020
31.12.2020
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СИСТЕМА 
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Усі значення статей вводяться без знаків, за виключенням певного типу статей, в яких це окремо вказано!!!

Підсумкова стаття

Додатна стаття завжди без знаку

Від’ємна стаття завжди без знаку

Може мати як додатне так і від’ємне значення

Від’ємна стаття завжди без знаку

Від’ємна стаття завжди без знаку

ОСОБЛИВОСТІ ЗАПОВНЕННЯ СТАТЕЙ ЗВІТНОСТІ: ВІД’ЄМНІ ТА ДОДАТНІ 
СТАТТІ, СТРУКТУРА ЗВІТУ 1/2
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СТВОРЕННЯ
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАПОВНЕННЯ СТАТЕЙ ЗВІТНОСТІ: ВІД’ЄМНІ ТА ДОДАТНІ 
СТАТТІ, СТРУКТУРА ЗВІТУ 2/2

                
                     

Приклади статей, які можуть мати знак «–» або «+»!!!

Автоматично значення розраховуються лише по вертикалі

По горизонталі 
значення 

автоматично не 
розраховуються!!!
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СИСТЕМА 
СТВОРЕННЯ
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ГЕНЕРАЦІЯ IXBRL ЗВІТІВ
                           
                     

Кнопка генерації 
звіту
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ПЗ, ЩО БАЗУЄТЬСЯ НА ТЕГІНГУ СТАТЕЙ ЗВІТУ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО СТАТЕЙ ТАКСОНОМІЇ
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Роль аудитора/аудиторської компанії при 
звітуванні у форматі iXBRL

                        
                     



Проведення аудиту 
фінансової звітності 
за МСФЗ у форматі 
iXBRL, складеної за 

Таксономією UA 
МСФЗ XBRL 

Підготовка та 
підписання 

аудиторського 
висновку, що 

входить до складу 
пакету фінансової 
звітності суб'єкта 

звітування

Аудована фінансова 
звітність за МСФЗ у 

форматі iXBRL,
складена за 

Таксономіє UA 
МСФЗ XBRL 
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РОЛЬ АУДИТОРА
                      
                     



Валідація – це процес перевірки, чи вірно складена 
фінансова звітність і чи відповідає вона правилам 
валідації, що закладені в Таксономію UA XBRL 

МСФЗ. Щоби суб’єкт звітування був впевнений в 
тому, що його фінансова звітність складена вірно, 
доцільно провести таку валідацію самостійно до 
подання її в СФЗ.

Валідація фінансової звітності у форматі iXBRL 

здійснюється за допомогою спеціалізованого 
програмного забезпечення. Повний перелік 
програмних продуктів для проведення валідації 
фінансової звітності опублікований на веб-сайті 
XBRL International.

                                   
                     

ПЗ для валідації 
фінансової звітності

                     
                     

Безкоштовне 
ПЗ

                     
                     

Платне 
ПЗ

                     
                     

Валідація

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ВАЛІДАЦІЇ IXBRL ЗВІТІВ

                        
                     



Arelle 

(безкоштовне) 

Altova XMLSpy Enterprise XML Editor

(платне)
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ПРИКЛАДИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ВАЛІДАЦІЇ IXBRL ЗВІТІВ

                   
                     

https://arelle.org/arelle/pub/
https://www.altova.com/xmlspy-xml-

editor/download

https://arelle.org/arelle/pub/
https://www.altova.com/xmlspy-xml-editor/download
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Q&A
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ВСЕ БУДЕ

ЗА ПІДТРИМКИ


