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ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В ІНТЕРНЕТІ 

 

Останнім часом все більшого розповсюдження набуває отримання даних 

про підприємство за допомогою мережі Інтернет. Зокрема, таку інформацію 

можна отримати з фінансової звітності підприємства, яку воно публікує на 

своєму веб-сайті, або на сайтах фондових бірж. На сьогодні використання 

веб-технологій для фінансового звітування набуває глобального поширення. 

Існують наступні проблеми пошуку і аналізу фінансової інформації в 

Інтернеті: 

- проблема відшукання ресурсів: не існує готових схем, за якими 

можна з упевненістю виявити місцезнаходження фінансової і економічної 

інформації про підприємство в Інтернеті; 

- проблема розпізнання атрибутів: не існує готових добре 

структурованих схем для класифікації даних в Інтернеті; 

- проблема стандартів: фінансова звітність в Інтернеті використовує 

існуючі стандарти складання фінансової звітності непослідовно, якщо взагалі 

використовує. 

Шляхи розв’язання проблем, пов’язаних з поганою якістю вихідної 

інформації, розміщеної у World Wide Web, наступні:  

1) технічні:  

-  впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій обліку на 

різних ділянках діяльності підприємства; 

-  надання звітної та/або оперативної інформації за допомогою новітніх 

засобів комунікації (Інтернет, мобільний зв’язок тощо); 

-  використання електронного цифрового підпису; 

- використання засобів автоматичного пошуку і аналізу інформації 

(програмних агентів) ; 

2) організаційні:  

- аудиторське засвідчення звітів, поданих в електронній формі; 

- введення стандартів на формат представлення інформації в електронній 

формі.  



Українські органи державної влади роблять спроби запровадити подання 

обов’язкових звітів в електронній формі. Найбільшу активність виявляє 

Державна податкова адміністрація України. 

Перша спроба ввести стандарт подання податкової звітності в 

електронному вигляді була зроблена у 1998 році. Проте існував ряд факторів, 

через які перший експеримент виявився невдалим.   

Наступна спроба врегулювати подання податкової звітності в 

електронному вигляді відбулась у 2003 році, після прийняття законів України 

№ 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» та № 

852-IV «Про електронний цифровий підпис». Друга спроба ввести подання 

податкових звітів в електронній формі безперечно врахувала помилки, 

зроблені при попередній спробі, але і тут не обійшлося без недоліків. 

Сьогодні, процес подання фінансової звітності в Україні регулюється 

наказом ДПА України від 10.04.08 №233 «Про подання електронної 

податкової звітності» та іншими нормативними актами. 

Метою вищезазначеної системи є зменшення паперового 

документообігу, спрощення процедури подання звітності до органів 

державної податкової служби, скорочення терміну проведення податкових 

перевірок щодо правомірності відшкодування заявлених сум податку на 

додану вартість, зменшення витрат та робочого часу на проведення 

документальних та зустрічних перевірок, автоматизація відбору платників 

податків для проведення перевірок, спрощення процедури підтвердження 

сум до відшкодування та своєчасного відшкодування ПДВ, підвищення рівня 

обслуговування платників податків. 

На сьогоднішній день в Україні ця система не є досконалою, однак вона 

прогресує і в майбутньому неодмінно стане невід'ємною частиною 

економічного процесу нашої країни. 
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