
Таксономія: міфи та реальність. Що очікує 

банки у 2019 році.

Формат XBRL: перехід банків України на 

подання звітності за МСФЗ таксономією



Законодавчі та нормативні документи,  інша інформація по 
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▪ Закон України  "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні;

▪ Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до 2020 року, 

затверджена постановою Правління Національного банку України від 

18.06.2015 № 391;

▪ Меморандум про взаєморозуміння щодо розробки і запровадження системи 

фінансової звітності від 18.12.2017 №102/15, підписаного регуляторами 

фінансового сектору (Міністерством фінансів (Мінфін), Національним банком 

України (НБУ), Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 

(НКЦПФР) та Національною комісією з державного регулювання ринків 

фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) .

▪ Ілюстрований посібник з Таксономії МСФЗ (системи фінансової звітності у 

стандарті XBRL) та відповідний наказ Міністерства фінансів "Про 

затвердження перекладу таксономії фінансової звітності за міжнародними

стандартами фінансової звітності" від 07 грудня 2018 року; 
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▪ Оприлюднення Таксономії на офіційних сайтах регуляторів МФУ, НБУ, 

НЦПФУ, Нацкомфінпослуг (файл UA_IFRS_2018_Taxonomy-

Taxonomy_Package.zip);

▪ Нові правила складання фінансової звітності банків - постанова Правління

НБУ від 28.12.2018 № 163 «Про внесення змін до деяких нормативно-

правових актів Національного банку України; 

▪ Лист НБУ від 29.12.2018 №Р/60-0006/69684 від 29.12.2018 «Роз’яснення щодо 

складання та подання банками фінансової звітності на основі таксономії в 

єдиному електронному форматі.



Запровадження МСФЗ Таксономії в форматі XBRL в Україні 

(проект EU-FINSTAR)
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▪ EU-FINSTAR - це проект, який було розроблено та профінансовано 

Європейським Союзом для зміцнення інституційної спроможності фінансових 

наглядових органів України, зміцнення фінансової прозорості приватного 

сектору, зміцнення фінансової стабільності та підготовки сектору фінансових 

послуг України до транскордонної інтеграції з Європою (відповідно до Угоди 

про Асоціацію). 

▪ Проект технічної допомоги Представництва Європейського Союзу в Україні 

(Технічна допомога у пріоритетних напрямках фінансового сектору України, 

або «EU-FINSTAR») працює з чотирма (4)  Бенефіціарами проекту - Мінфін, 

НБУ, НКЦПФР та Нацкомфінпослуг згідно підписаного Меморандуму. 

▪ Проект було запущено Представництвом ЄС в Україні 27 березня 2015 року. 

Завершення Проекту планується на 26 вересня 2019 року, планується 

подовження співробітництва до 2022 року при наявності фінансування 

проекту ЄС.  
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Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до 2020 року

Впровадження стандарту XBRL в Україні

Закон від 05.10.2017 № 2164-VIII ... змін до Закону України "Про бухгалтерський облік

та фінансову звітність в Україні"

II. Прикінцеві та перехідні положення…

2. Першим звітним періодом, за який підприємства, які зобов’язані застосовувати 

міжнародні стандарти, подають фінансову звітність на підставі таксономії за 

міжнародними стандартами в електронній формі, є 2019 рік. Підприємства мають 

право подавати фінансову звітність, складену за таксономією фінансової звітності, 

починаючи із звітного періоду, в якому набирає чинності цей Закон.

EU-FINSTAR 

Проект технічної допомоги за пріоритетними напрямками 

фінансового сектору в Україні Компонент 1: Впровадження Таксономій

IFRS та FINREP/СOREP.

Стратегічні орієнтири (2015-2022 р.р.) 



Концепція електронної 

ділової звітності – XBRL
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Вступ до XBRL

XBRL (eXtensible Business Reporting Language) - це відкритий стандарт 

обміну діловою інформацією. У західних країнах він є загальновизнаним

стандартом для подання фінансової звітності за МСФЗ і GAAP США в 

електронному вигляді. Відкритість стандарту означає, що компаніям, які

використовують XBRL, не потрібно купувати ліцензії і сплачувати комісії за 

його використання.

Стандарт XBRL розроблений міжнародною організацією XBRL International

Inc. для обміну бізнес-інформацією між бізнес-системами. Він широко 

використовується в багатьох країнах регуляторами ринків цінних паперів, 

банківськими регуляторами, реєструючими та податковими органами, а 

також національними статистичними агентствами. На сьогодні XBRL 

офіційно рекомендований до використання і підтримується Радою з МСФЗ 

(Лондон) для електронного складання звітності за стандартами МСФЗ.



Загальнодоступний, відкритий, безкоштовний стандарт!!
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Концепція XBRL: резюме

зв'язок (кодування і 

декодування) 

інформації: 

побудувано

відповідно до 

певного синтаксису 

(граматики) і 

семантики 

(значення)

інформативна

звітність: 

обмін

агрегованими

даними для 

аналізу і 

прийняття

рішень

гнучка

структура: 

дозволяє

налаштовувати і 

застосувати в 

різних сценаріях

звітності

незалежно від

нормативних

вимог

призначений для 

опису і обміну

пов'язаними

даними (включає в 

себе всі необхідні

характеристики і 

функціональні

можливості для 

цього

застосування)

XBRL означає «розширювана мова ділової звітності» і є діалектом XML

(«розширюваної мови розмітки»), яку розроблено для цілей ділової звітності.
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Хто в світі застосовує стандарт XBRL?

США 

(7000 компаній), 

US GAAP Taxonomy

Чилі (270 компаній), 

IFRS Taxonomy

Велика Британія, 

UK Taxonomy

Об’єднані Арабські 

Емірати (250 

компаній), IFRS

Taxonomy

Данія (210 тис. 

компаній), Danish

Taxonomy

Бельгія (400 тис. 

компаній), Belgian

Taxonomy

Бразилія (державні 

органи), XBRL GL, 

SICONFI Taxonomy

Іспанія, Spanish

Taxonomy

Німеччина, German 

Taxonomy

Японія (4500 

компаній та 3500 

інвестиційних 

фонди), Japan

Taxonomy

Європейський 

банківський 

організація (30 

країн), EBA

Taxonomy

Перу (175 

компаній), 

розширена IFRS

Taxonomy Панама (78 банків), 

розширена IFRS

Taxonomy

Мексика (143 

компанії), розширена 

IFRS Taxonomy

Колумбія (фінансові 

інститути/1000 компаній), 

розширена IFRS

Taxonomy

З 2018:

Росія, 

RussianTaxonomy



Таксономія МСФЗ XBRL. 

Звітний документ (звіт) XBRL
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Таксономії XBRL

XBRL не задає нові стандарти звітності, він стандартизує інформацію та показники, які 

використовується при складанні звітності різних компаній, для подальшого порівняння  та 

аналізу. Сукупність тегів XBRL і є таксономією.

Основні таксономії:

1. Таксономія МСФЗ є інтерпретацією стандартів МСФЗ в форматі XBRL, включаючи 

МСФЗ для підприємств суспільного значення (далі- ССI) Таксономія МСФЗ містить теги 

для всіх розкриттів по МСФЗ. Надаючи таксономію МСФЗ, Рада з МСФЗ прагне 

задовольнити потребу в електронному стандарті для передачі звітності, підготовленою за 

МСФЗ. Таксономія МСФЗ оновлюється Радою з МСФЗ раз на рік.

2. Таксономія FINREP / COREP Європейської банківської організації.

Європейська банківська організація (Europian Banking Authority, EBA) є наглядовим 

органом Європейського центрального банку, що здійснює контроль діяльності кредитних 

організацій на території ЄС. 

Звітність в EBA надається в форматі двох взаємодоповнюючих систем звітності: FINREP 

та COREP (FINREP - фінансова звітність, COREP - наглядова звітність).

3. Таксономія Solvency II Європейської організації страхування і пенсійного 

забезпечення (Europian Insurance and Occupational Pensions Authority). EIOPA є 

наглядовим органом Європейського центрального банку, що здійснює контроль 

діяльності страхових компаній і недержавних пенсійних фондів на території ЄС.

Результатом накладання таксономії на дані компанії є Звіт XBRL.!
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Таксономія XBRL
Таксономія фінансової звітності –склад статей і показників фінансової

звітності та її елементів, які підлягають розкриттю, а також взаємозвʼязків

між ними та іншими елементами таксономії. 

!  Змінювати назви, додавати показники самостійно банки не 

можуть.



13

Збірник МСФЗ та Таксономія МСФЗ

Збірник стандартів як основа для таксономії
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Звіт (instance document) XBRL

Кінцевий (звітний) документ

Кінцевий документ у XBRL – це фінансовий звіт у електронній формі, 

створений згідно з правилами XBRL. 

XBRL – по суті мова розмітки ділових звітів, тобто формат запису звітів у 

вигляді, який дозволяє їх автоматичну обробку.



Аспекти впровадження XBRL 

в банках України
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Система фінансової звітності в Україні
Система фінансової звітності (серверна частина – HUB) буде розташована в НЦПФУ. 

Побудована за схемою «єдиного вікна» до якого будуть підключені інші регулятори 

(для завантаження інформації до власних сховищ даних).

HUBСуб'єкт, що звітує

Створення звітної 

інформації

Створення звіту XBRL 

та накладання ЕЦП

Hub

Звітний портал

НКЦПФР

Функції 

адміністрування

Пересилання 

інформації

НКЦПФР Внутрішнє 

СД*

НКЦПФР*

Публічний 

звітний портал

Публічні користувачі

Пошук, перегляд та 

вивантаження 

фінансової звітності

Інтерфейси з іншими 

регуляторами

Інші регулятори

Аналіз даних

XBRL обробка та 

валідація звітів

Перевірка 

достовірності даних

*НКЦПФР - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

*СД – сховище даних 



Система фінансової звітності в Україні (план впровадження) 
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Для банків використовується Таксономія звітності UA XBRL МСФЗ (файл 

UA_IFRS_2018_Taxonomy_Banking- Taxonomy_Package.zip) з розширеннями та 

видаленими показниками, які не використовуються в банківській діяльності. 

Файл відкривається за допомогою “Arelle” (www.arelle.org) або іншої програми, яка 

розкриває файли в форматі XBRL. Програма “Arelle” безкоштовна і знаходиться у 

загальному доступі.

Таксономія та Інструкція з відкриття файлу XBRL розміщені на офіційному сайті

Національного банку в розділі "Інформаційні матеріали" Таксономія звітності UA 

XBRL МСФЗ за посиланням :

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=84659719&cat_id=84880247
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Кінець січня 2019  – проведення круглого столу для аудиторів експертами проекту 

EU-FINSTAR . 

Перша версія веб-сайту СФЗ в процесі підготовки EU-FINSTAR (орієнтовно кінець

1-го кварталу 2019 року).

Веб-сайт СФЗ буде містити загальну інформаційну та навчальну інформацію, яка 

підтримує звітування ССІ до СФЗ із використанням українських МСФЗ таксономій: 

платформи дистанційного навчання, технічні інструменти та засоби тестування

Системи фінансової звітності. 

Веб-сайт буде розміщуватися разом із центром звітування на платформі звітності

та обробки СФЗ.
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лютий 2019 – НБУ буде створено окремий план-графік тестування для банків. 

середина 2 кварталу 2019 року - початок тестування СФЗ для банків. 

Перед переходом до робочої версії Системи фінансової звітності Ви зможете 

перевірити:

• виконання логічних правил під час надання фінансової інформації; 

• готовність власної технічної платформи створювати й надсилати звіти XBRL та 

ефективність обміну з СФЗ. 

відповідальні особи банків з тестування СФЗ (адміністратори IT передачі 

інформації до центру звітності, користувач  СФЗ, бізнес-аналітик складання 

фінансової звітності за МСФЗ). 

березень- квітень 2019  – проведення зустріч з банками за участю експертів 

проекту EU-FINSTAR та НБУ для розʼяснення усіх можливих деталей щодо

складання та подання фінансової звітності на основі таксономії звітності UA XBRL 

МСФЗ.



Підготовка до переходу на XBRL: рекомендації
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1.Перевірити власні ІТ-системи на предмет формування звітності в форматі XBRL. 

2.Зіставлення (мапінг) даних ІТ-систем Банку (параметрів Головної книги) з 

Таксономією звітності UA XBRL МСФЗ для банків. 

3.Проектування сховища даних або розширення аналітики (параметрів) Головної

книги для заповнення показників Таксономії . 

4.Забезпечення зіставлення Excel форм і XBRL даних, підготовка і подача пілотної

звітності. 

5.Валідація даних XBRL в файлі Таксономії звітності UA XBRL МСФЗ.
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Корисні посилання:

www.ifrs.org – сайт Ради МСФЗ

www.xbrl.org – сайт XBRL International

www.minfin.gov.ua – матеріали з МСФЗ та XBRL в Україні

http://www.ifrs.org/
http://www.xbrl.org/
http://www.minfin.gov.ua/

