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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННІЙ 

ФОРМІ 

 

Звітність є основним джерелом інформації для прийняття управлінських 

рішень для різних користувачів. Дані фінансової та статистичної звітності 

дозволяють аналізувати та планувати розвиток країни в цілому та кожної галузі 

або регіону; дані податкової звітності потрібні для перевірки правильності і 

своєчасності сплати податків та внесків. 

Складання звітності підприємств є завершальним етапом облікового циклу 

підприємства, яка має відповідати вимогам Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [1], а також НСПБО 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. 

Електронна звітність подається у такі державні органи:  

– Державну фіскальну служба України (ДФСУ);  
– Державну службу статистики України;  
– Фонд соціального страхування України.  

Можливість подання електронної звітності суттєво спрощує роботу 

бухгалтера та має багато переваг для підприємства, які представлені на рис.1. 
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Рисунок 1 – Переваги подання звітності в електронній формі 

 

Але разом із перевагами існують і недоліки, які представлені на рис. 2. 

Також хочеться віднести до недоліків не можливість подання електронної 

звітності до деяких контролюючих органів, а саме Державної служби 

зайнятості та Фонду соціального захисту інвалідів, через не підтримку цих 

органів системи подання електронної звітності.  

Таким чином, 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Переваги подання звітності до контролюючих органів у електронній формі 

 

Конфіденційність інформації та цілодобове подання звітності 

Гарантія автоматичної перевірки підготовлених документів на наявність 

арифметичних помилок та описок 

Економія робочого часу на складання звітності, на черги при її поданні та 

коштів на придбання бланків звітних документів 

Підтвердження доставки та оперативність обробки отриманої інформації  

Звітність, надіслана до державних органів не потребує дублювання на 

паперових  носіях, а також їх зберігання 

Автоматичне оновлення форматів подання документів 

Суттєве скорочення термінів проведення перевірки щодо правомірності 

заявлених до відшкодування сум ПДВ та забезпечення своєчасного їх 

відшкодування платнику податку 



БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ФІНАНСИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ  

130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Недоліки подання звітності в електронній формі 
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Недоліки подання звітності до контролюючих органів у електронній формі 

 

Часто бувають ситуації, коли система не працює через незалежні від 

підприємства причини, тобто в системі виникають збої, платник податків, 

витративши кошти на придбання програми, ключів, затративши час на 

підготовку, відправку звіту, змушений подавати його в паперовій формі 

Витрати на придбання та обслуговування комп‘ютерних програм 

складання електронної звітності та на придбання належної 

обчислювальної техніки 

Ризиковано подавати звітність в останній день терміну подання. За 

паперової форми подання звітності у звіті ставиться мокрий штамп, що є 

беззаперечним свідченням здачі звіту; відправивши електронний звіт, 

бухгалтер повинен отримати дві квитанції: першу – про отримання звіту, 

другу – про прийняття або неприйняття звіту із зазначенням причини. 

Чекаючи підтвердження, працівник бухгалтерії почуває себе невпевнено 

Контролюючі органи не несуть жодної відповідальності за те, що у 

зв'язку зі збоями в електронній системі не прийнято звіт  

Необхідність у доступі до мережі Інтернет, який є платним 

Зберігання архіву електронної документації 

Можлива ситуація, коли потрібно представити примірник звітності на 

папері зі штампом контролюючого органу. У цьому разі бухгалтеру все 

одно доведеться їхати в контролюючий орган з паперовими 

примірниками 

 


