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Впровадження нових механізмів звітування платників податків шляхом подання 
податкової звітності засобами електронного зв’язку залишається для органів 
державної податкової служби одним із важливих напрямків покращення процесу 
обслуговування платників податків. Саме із впровадженням у життя системи 
електронного документообігу наша держава наблизиться до світових економічних 
стандартів, адже більшість розвинутих країн світу давно відмовилася від паперового 
документообігу і віддала перевагу електронним деклараціям [1]. Останнім часом в 
Україні подання електронної звітності до органів державної податкової служби 
набуває масового поширення. Так, кількість звітів, декларацій, розрахунків від 
платників податків, що були подані в електронному вигляді, складає в деяких 
регіонах вже більше 80%.  

Вагомий внесок щодо розробки й удосконалення сучасних інформаційних 
технологій у сфері податкових відносин здійснили такі вчені, як: Б.І. Валуєв, А.М. 
Герасимович, П.О. Куцик, Г.Г. Кірейцев, М.Д. Корінько, Я.Д. Крупка, В.І. 
Бачинський, Н.М. Малюга. Є.В. Мних, Л.В. Нападовська, М.С. Пушкар, В.В. Сопко, 
Я.В. Соколов, М.Г. Чумаченко, В.О. Шевчук, О.М. Чабанюк та інші. Віддаючи 
належне науковим напрацюванням вчених у дослідженні означеної проблематики та 
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високо оцінюючи їх внесок, варто все-таки зауважити, що на сьогодні існують певні 
прогалини як в адміністративно-правовому регулюванні цих процесів, так і в їх 
інформаційно-технічному забезпеченні.  

На даний час вже понад 60 країн давно відмовилися від паперового 
документообігу і віддали перевагу електронним деклараціям.  

В 1997 році Німеччина однією з перших прийняла закон про електронно-
цифровий підпис. Розглядаючи досвід впровадження електронної податкової 
звітності Словенії можна зазначити, що дана країна систему електронної податкової 
звітності використовують для заповнення заявок на відшкодування ПДВ під час 
обміну товарами серед країн ЄС. Також дана країна дає змогу фірмам з країн, що не є 
членами ЄС, зареєструватися і сплачувати ПДВ із он-лайн-продажу для будь-якої 
країни ЄС, відповідно до директиви ЄС про електронну торгівлю. Закон Естонії про 
систему оподаткування дозволяє платникам податків самим обирати спосіб подання 
податкових декларацій. Проте Міністерство фінансів зобов'язало усі державні 
установи, які мають доступ до Інтернету, подавати податкові декларації в 
електронній формі. У США у 1986 році вперше був проведений експеримент, де було 
запропоновано подавати податкову звітність в електронному вигляді. До 2013 року 
майже 90% усіх звітів підприємства подавали в електронному вигляді. На даний час 
підприємствам урядом запропоновано подавати по каналах зв'язку декількома 
способами: підготувати та надіслати через аудиторську фірму-посередника; 
заповнити звіти самостійно за допомогою купленого програмного забезпечення й 
відправити звіт через оператора; заповнити звіт у режимі он-лайн на сайтах 
спецоператорів, перелік яких можна знайти на порталі Служби національних доходів. 

Головною умовою отримання членства в ЄС для прибалтійських країн (Естонії, 
Латвії та Литви) була модернізація податкової системи, зокрема повна інформатизація 
відносин з платниками податків. Саме тому Україні, яка має намір отримати членство 
в ЄС, необхідно активно розвивати інформаційні й електронні системи, які 
дозволяють автоматизувати більшість функцій підрозділів ДПС України. Починаючи 
з 2009 року подання, приймання та обробка податкової звітності до органів ДПС в 
електронному вигляді, у тому числі і через операторів електронної звітності, 
здійснюється в централізованій системі податкової звітності. Нормами статті 49.3 
Податкового кодексу України платникам податків, що не належать до великих та 
середніх підприємств, надано право вибору способу подання податкових                 
декларацій [2].  

Основними перевагами застосування  системи електронної податкової звітності 
є: суттєва економія робочого часу бухгалтера та коштів підприємства; 
конфіденційність інформації та зниження впливу людського фактора при передачі та 
отриманні електронного звіту; можливість відслідковувати підприємством рух 
поданої декларації від підприємства до державної податкової інспекції; оперативність 
обробки одержаної інформації; звітність, яка відправлена до податкового органу 
електронною поштою через мережу Інтернет із застосуванням посилених 
сертифікатів ключів електронного цифрового підпису, не потребує дублювання на 
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паперових носіях та зберігання останніх; автоматичну перевірку документів на 
наявність арифметичних і методологічних помилок та описок; можливість 
підприємства своєчасно подавати декларації та розрахунки згідно встановленим 
законодавстом строкам. 

Отже, можна зробити висновок, запровадження електронної звітності - це 
підвищення рівня обслуговування платників податків, зниження затрат та поліпшення 
їх звітності, полегшення процедур, безконтактний метод, який унеможливлює 
зловживання у податковій сфері. Подання звітності в електронному вигляді є не 
тільки засобом забезпечення прозорості відносин між податковими органами і 
платниками податків, але і питанням престижу для підприємства, яке демонструє 
свою позицію сумлінного платника податків.  
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Збільшення розмірів газовидобувних підприємств, розгалуження їх структури, 
зростання потоків оперативної інформації та необхідність приймати значну кількість 
адміністративних рішень створюють певні перешкоди на шляху до їх подальшого 
розвитку. Одним із напрямів подолання зазначених перешкод є перехід до 
децентралізованої системи управління. Такий підхід дає можливість менеджеру 
самостійно, без узгодження з керівництвом оперативно приймати рішення в певних 
питаннях. Іншим аспектом децентралізації є розподіл між менеджерами 
відповідальності в частині планування та контролю витрат і результатів діяльності 
підрозділу, за яке відповідає такий менеджер. На основі досліджень наукових праць 
А. Д. Шеремета [5], В. Е. Керімова [2] та В. С. Леня [3] можна відокремити наступні 
переваги децентралізації управління підрозділами газовидобувного підприємства:  

- для прийняття рішення менеджер підрозділу володіє більш детальною 
інформацією про місцеві умови діяльності підприємства; 

- менеджери підрозділів можуть приймати більш оперативні рішення; 
- діяльність менеджерів підрозділів стає більш мотивованою; 
- дозволяє розвивати у менеджерів управлінські здібності; 


