
Міністерство освіти і науки України 

Сумський державний університет 

Шосткинський інститут Сумського державного університету 

Фармацевтична компанія «Фармак» 

Управління освіти Шосткинської міської ради 

Виконавчий комітет Шосткинської міської ради 

 
 
 
 
 

ОСВІТА, НАУКА 

ТА ВИРОБНИЦТВО: 

РОЗВИТОК ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 
 

МАТЕРІАЛИ  

ІІІ Всеукраїнської науково-методичної 

конференції  
 

 

(Шостка, 19 квітня 2018 року) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Суми 

Сумський державний університет 

2018 

d.lukjanihina
Штамп



«ОСВІТА, НАУКА ТА ВИРОБНИЦТВО: РОЗВИТОК ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 

м. Шостка, 19 квітня 2018 року 

 

131 
 

ЕЛЕКТРОННА ЗВІТНІСТЬ В УКРАЇНІ 
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Складання звітності підприємств є завершальним етапом облікового циклу 

підприємства, яка має відповідати вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік 

та фінансову звітність в Україні», а також НПСБО та інших нормативно-правовим 

актам, що регламентують питання формування звітності підприємства. В Україні з 

метою спрощення процедури подання і подальшої обробки звітності було 

запроваджено електронну звітність. 

Починаючи з 2011 року, після прийняття Податкового кодексу України, платники 

податків мають більше можливостей щодо подання податкової звітності електронним 

шляхом відповідно до задекларованих державою форм подання інформації. Способи 

подання податкової звітності визначені вимогами п.49.3 ст.49 Глави ІІ Податкового 

кодексу України та передбачають подання декларацій, звітів як у паперовому вигляді, 

так і в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису 

підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством: а) особисто платником 

податків або уповноваженою на це особою; б) поштою з повідомленням про вручення 

та з описом вкладення; в) засобами електронного зв’язку в електронній формі. 

Як бачимо із вищенаведеного, держава законодавчо затвердила можливості 

платника податків на його розсуд здійснювати подання податкової звітності. 

Але згідно Податкового кодексу України для деяких категорій платників податків 

подання податкової звітності в електронному вигляді є обов’язковим. Це платники 

податків, яких відносять до середніх або великих. 

Ця проблематика порівняно недавно висвітлюється як в засобах масової інформації 

так і серед науковців. Саме тому наукова думка щодо електронного оподаткування і 

електронної звітності активізувалась останніми роками. Досить цікавими та доречними 

є напрацювання вітчизняних науковців, а саме: О.А Долгого, П.В Мельника, А.М 

Новицького, С.П Ріппи, А.І Сердюка, А.М Собченка. Так, у монографії Електронне 

оподаткування: сутність та перспективи застосування за загальною редакцією П. В. 

Мельника представлено визначення основних понять у сфері електронного 

оподаткування та на підставі проведеного системного аналізу діючого стану зроблені 

конкретні висновки та запропоновані реальні пропозиції стосовно перспектив 

обговорюваної проблеми в Україні. А.І. Сердюк висвітлює проблематику подання 

фінансової і бухгалтерської звітності за допомогою Інтернет-ресурсу та напрямків 

вдосконалення її організації.  

Подання податкової звітності в електронній формі – це не чиясь забаганка, а шлях, 

по якому вже давно ідуть передові країни світу. Наприклад, такі країни як Англія, 

Данія, Ірландія, Люксембург, Канада, Німеччина, США, Швеція, Чехія, Франція 

повністю перейшли або переходять на електронну форму звітності. 

Дистанційний спосіб подання звітності до органів ДФС України, альтернативний 

паперовому, довів свою ефективність. 

Подання електронної звітності – це пріоритетний напрям у розвитку партнерських 

стосунків між центральними органами виконавчої влади та суб’єктами 

господарювання. 

Завдяки схваленню Концепції створення та функціонування автоматизованої 

системи «Електронний кабінет платника податків» буде забезпечено узагальнення та 
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впорядкування процесів, пов’язаних з формуванням, поданням, обробленням, 

зберіганням та використанням звітності. 

Подальше вдосконалення зазначеного процесу на базі сучасних інформаційних 

технологій з використанням автоматизованої системи «Електронний кабінет платника 

податків» як одного з інструментів розвитку інформаційного суспільства, важливої 

складової електронного урядування, впровадження якого сприятиме створенню умов 

для відкритого і прозорого державного управління, покращення бізнес-середовища та 

інвестиційного клімату в країні. 

До переваг подання звітності в електронному вигляді належать: 

- економія робочого часу суб’єктів господарювання, а також їхніх коштів на 

придбання бланків звітних документів; 

- уникнення витрачання часу у чергах до інспектора або вікна приймання звітності 

при поданні звітності, оскільки достатньо її лише сформувати в електронному вигляді 

за допомогою спеціальних програм та передати через мережу Інтернет на електронну 

скриньку органу ДФС України; 

- гарантія автоматичної перевірки підготовлених документів на наявність 

арифметичних помилок та описок; 

- суттєве скорочення термінів проведення перевірки щодо правомірності заявлених 

до відшкодування сум ПДВ та забезпечення своєчасного їх відшкодування платнику 

податку; 

- можливість оперативного оновлення форматів подання документів в електронному 

вигляді телекомунікаційними каналами зв’язку (у разі зміни форм декларацій, інших 

документів, які є підставою для нарахування і сплати податків та зборів, або при 

введенні нових форм декларацій суб’єкт господарювання автоматично отримує 

можливість оновлення версій форматів); 

- підтвердження доставки звітності (орган ДФС України надсилає квитанцію про 

отримання декларації каналами телекомунікаційного зв’язку); 

- конфіденційність інформації; 

- оперативність обробки отриманої інформації в органах ДФС України. 

До переліку звітності, яка приймається та обробляється через централізовану 

систему приймання звітності суб’єктів господарювання в електронному вигляді - 

«Інформаційний портал органів ДФС», належать: 

- податкова звітність; 

- фінансова звітність підприємств; 

- податкові накладні; 

- реєстри виданих та отриманих податкових накладних; 

- звітність з єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування. 

Якщо проаналізувати наведений перелік переваг та недоліків надання звітності у 

електронній формі, то можна зробити висновок, що головним чином електронна 

звітність економить час, а основним фактором виникнення недоліків виступають 

можливі технічні неполадки. Зважаючи на пришвидшення економічних операцій з 

кожним днем, електронна звітність є невід’ємною необхідністю організації обліку та 

вимогою часу. За умови високого рівня технічної бази та програмного обслуговування, 

переваги від використання системи подання податкової звітності в електронному 

вигляді перевищать її недоліки. 


