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Постановка проблеми. Сучасний світ зараз знаходиться на етапі глобалізаційних 

перетворень. Це явище носить системний характер і зачіпає кожну країну і кожного громадянина. 
Наслідками його є міжнародний поділ праці, міграція капіталу в масштабах усієї планети, людських 
та виробничих ресурсів, уніфікація законодавства, економічних та технічних процесів, а також 
з’єднання культур різних країн. Тобто, можна казати про уніфікацію всіх сфер життя суспільства. 
Світ стає більш зв'язаним і залежним від усіх його суб'єктів, кількість яких зростає з кожною 
хвилиною. Їх потреби збільшуються, а ось ресурсів для цього, в тому числі і фінансових, нажаль 
навпаки, стає менше. В цих умовах спрацьовує закон виживання – залишаються найрозумніші та 
сильніші, а слабкі відходять. Відносини загострюються не тільки серед господарюючих суб’єктів, а й 
між державними інститутами. Кожен намагається втриматися на плаву. В такому глобально-
конфліктному середовищі вирішальною перевагою у прийнятті оптимальних економічними рішень 
стає інформація. Її отримання і час на її обробку стають першими питаннями для вирішення у списку 
керівників підприємств і державних органів влади. Розвиток інформаційно-комунікаційних 
технологій дає можливість зараз використовувати нові технології збирання, обробки, зберігання та 
передачі інформації в автоматизованому режимі. Наприклад, в бухгалтерському обліку широко 
використовують технології електронних таблиць, технологію «клієнт-сервер», системи управління 
базами даних та інші. Це дозволяє швидше готувати фінансову, податкову та статистичну звітність та 
ще й в електронному вигляді. З боку держави треба її отримати, зафіксувати, зберегти та обробити 
для ефективного використання на макрорівні. Така потреба змушує державні органи впроваджувати 
технологію електронного урядування. В США, наприклад, у діяльності ООН склалося три основні 
форми такого урядування: E-Government (міжорганізаційні зв’язки), E-Administration (внутрішньо-
організаційні зв’язки) та E-Governance (взаємодія між громадянами, урядовими організаціями, 
чиновниками та політиками) [2]. Отже, подання електронної звітності – це пріоритетний напрям у 
розвитку партнерських стосунків між центральними органами виконавчої влади та суб’єктами 
господарювання. 

Аналіз останніх досліджень. Питання формування та подання фінансової звітності 
підприємством в електронному вигляді на сьогоднішній день є досить актуальним. Проблемами 
впровадження електронної форми звітності приділяють увагу такі вчені, як С.Ф. Голов, М.С. 
Гринчук, В.М. Жук, С.В. Івахненко, А. Лаймер, П.В. Мельник, Ю.І. Панасюк, С.П. Ріппа, А.І. 
Сердюк, В.М. Тимофєєв, Л.В. Чижевська, І.Й. Яремко та інші. Для широкого використання 
електронного способу подання звітності на вітчизняних теренах зараз створене певне законодавчо-
нормативне підґрунтя: Податковий кодекс України, Закон України «Про інформацію», Закон України 
«Про телекомунікації», Закон України «Про обов'язковий примірник документів», Закон України 
«Про Національний архівний фонд та архівні установи», Закон України «Про електронний цифровий 
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підпис», Закон України «Про електронний документ та електронний документообіг» та інші. Однак 
виявлення загроз, які несе з собою електронне урядування в умовах конфліктного інформаційного 
середовища потребує подальшого дослідження.  

Враховуючи вище наведене метою дослідження є виявлення загроз, які несе з собою 
електронна форма подання звітності підприємств і пошук пропозицій щодо їх усунення в умовах  
конфліктного інформаційно-комунікаційного середовища та глобальної економічної нестабільності. 

Виклад основного матеріалу. Складання звітності підприємств є завершальним етапом 
облікового процесу підприємства, яка має відповідати вимогам Закону України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні», а також НП(С)БО та іншим нормативно-правовим актам, що 
регламентують питання формування звітності підприємства. Подання звітності підприємства певної 
форми здійснюється до різних органів влади (рисунок 1). Крім того, вже найближчим часом до 
системи приєднаються й інші державні органи (установи, організації). 
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Рисунок 1 – Система надання звітності в Україні 

 
У зв’язку із зростанням кількості звітних документів, органів контролю та часу на підготовку 

кожного звіту питання автоматизованої підготовки та електронного його подання є дійсно 
актуальним. Зараз в Україні з метою спрощення процедури подання та подальшої обробки звітності 
державними органами робляться спроби запровадити за єдиним уніфікованим стандартом програму 
створення і функціонування автоматизованої системи «Єдине вікно подання електронної звітності». 
Передбачається подання звітності в режимі он-лайн. Це дасть можливість знизити витрати органам 
державного управління на підготовку, обробку і зберігання інформації в процесі адміністрування 
податків, зборів і страхових внесків: 

1) при введенні нових звітних форм телекомунікаційними каналами зв’язку своєчасно 
забезпечується оновлення програмного забезпечення суб’єкта господарювання (у разі зміни 
форм декларацій, інших документів, які є підставою для нарахування і сплати податків та 
зборів); 

2) гарантується конфіденційність отриманої від суб’єктів господарювання інформації; 
3) оперативна перевірка отриманої звітності на наявність арифметичних помилок та описок. 

Суттєво скорочується термін проведення перевірки щодо правомірності заявлених до 
відшкодування сум ПДВ та забезпечення своєчасного їх відшкодування платнику податку; 

4) підтверджується доставка звітності (контролюючий орган надсилає квитанцію про 
отримання звітності каналами телекомунікаційного зв’язку); 
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5) звільняє від дублювання на паперових носіях та зберігання паперових копій звітності, 
надісланої до контролюючих органів електронною поштою через мережу Інтернет із застосуванням 
посилених сертифікатів ключів електронного цифрового підпису. 

Суб’єктам господарювання (бухгалтерам) електронна система звітності зекономить їх робочий 
час і кошти на:  

1) обробку документів – програмне забезпечення дозволяє здійснювати камеральну перевірку 
(автоматично обчислювати об’єкт оподаткування та / або суму податкового зобов’язання, 
узгоджувати та контролювати додатки до звітності (перевірку структури звітності), що дозволяє 
уникнути помилок та застосування фінансових санкцій за порушення правил заповнення звітності; 

2) придбання бланків документів (немає необхідності відвідувати територіальні органи влади, 
купувати бланки звітності при кожному оновленню звітних форм. Засобами телекомунікаційного 
зв’язку це відбувається автоматично); 

3) подання звітності до контролюючого інспектора (зникає необхідність у витрачанні часу 
у чергах до інспектора або вікна приймання звітності, оскільки достатньо її лише сформувати в 
електронному вигляді, наприклад у власній квартирі за допомогою спеціальних програм та передати 
через мережу Інтернет на електронну скриньку контролюючого органу. Звітність може надсилатись 
як у робочі часи, так і після 18-ї години, у вихідні та святкові). До того ж, відсутність 
безпосереднього спілкування з інспектором звільняє від тиску щодо безпідставного збільшення 
податкового навантаження з метою виконання планів по інспекціях. 

Для вирішення цього завдання на Україні використовується програмний комплекс «Бест звіт 
плюс» компанії «Інтелект-Сервіс».  

Найбільшу активність в електронному звітуванні виявляє Державна фіскальна служба України. 
Так, Податковим кодексом України окрім двох старих варіантів подання звітності ((1) особисто 
платником податків або уповноваженою на це особою, (2) надсилається поштою з повідомленням про 
вручення та з описом вкладення) запропоновано подання звітності засобами електронного зв'язку в 
електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб. 
Підприємець самостійно обирає один із варіантів. У випадку, коли йдеться про платників податків, 
які належать до великих та середніх підприємств, то для них подання податкової звітності в 
електронному вигляді є обов’язковим. 

Перш ніж розпочати процес подання податкового облікового процесу суб’єкт господарювання  
повинен укласти з територіальними органами Державної фіскальної служби Договір «Про визнання 
електронних документів». Це можна зробити в електронній формі на офіційному сайті Державної 
фіскальної служби [3]. Договір підписують використовуючи електронний цифровий підпис, який 
отримують в Акредитованому центрі сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту 
Державної фіскальної служби України. Далі на офіційному веб-порталі державного контролюючого 
органу отримують спеціалізоване програмне забезпечення. Перш ніж розпочати роботу із 
встановлення та користування програмним забезпеченням, слід уважно ознайомитися з Інструкцією 
із встановлення програмного забезпечення та Порядком роботи з ним. За допомогою цього 
програмного забезпечення створюються документи в законодавчо-визначеному форматі. Наприклад 
формат (стандарт) податкового електронного документа діє на основі специфікації eXtensible Markup 
Language (XML). Далі, за допомогою сервісу «Електронний кабінет платника податків» (персональне 
автоматизоване робоче місце платника, працювати в якому він може без використання спеціально 
встановленого клієнтського застосування) підприємець готує, заповнює та надсилає податкову 
звітність в електронному вигляді, а також переглядає дані про стан розрахунків з бюджетом (картки 
особових рахунків). Платник одразу бачить, як показники звітності вплинули на стан його 
розрахунків з бюджетом. На кожен прийнятий пакет документів видається одна квитанція про 
прийняття декларації. Надалі можливості електронного кабінету розширюватимуться. Так, 
наприклад, платники зможуть переглядати документи, видані фіскальними органами, формувати та 
заповнювати платіжні документи щодо сплати податків, розраховувати пеню, подавати заяви на 
реєстрацію платником окремих податків, отримувати консультаційні послуги тощо. 

Отже, електронний кабінет має бути захищеним, персоналізованим та безпечним електронним 
сервісом, який надає безконтактні способи взаємодії платників податків та Державної фіскальної 
служби України з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. 

Світовий банк та Міжнародна фінансова корпорація, які формують рейтинг «Doing Business», 
відзначають, що введення електронних процедур призвів до спрощення механізмів сплати податків в 
Україні. В 2014 році українська економіка за легкістю ведення бізнесу піднялась на 16 позицій і 
зайняла 96 місце між Філіппінами та Домініканською республікою й Багамськими островами. В 2013 
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році Україна посідала 112 позицію, а в 2012 – 137 місце серед 189 країн світу. До першої десятки 
рейтингу «Doing Business» входять Сінгапур (лідер дев'ятий рік поспіль), Нова Зеландія, Гонконг, 
Данія, Південна Корея, Норвегія, США, Великобританія, Фінляндія та Австралія. Польща отримала у 
цьогорічному рейтингу 32-е місце, Болгарія - 38-е, Румунія - 48-е, Білорусь - 57-е, Росія - 62-е, 
Молдова - 63-е [Doinq Business]. 

Цей рейтинг більше вказує на лобіювання світового досвіду запровадження електронної 
податкової звітності. Рекламуються переваги та ефективність даного виду удосконалення 
адміністрування податків та підвищення ефективності роботи всієї податкової системи. Так, у 
Франції була встановлена спеціальна пільга - чітко визначена сума, на яку зменшується податкове 
зобов’язання платника податків за умови подання податкової звітності в електронному форматі. 
Вперше подання електронної звітності було запроваджено в азійських державах через законодавче 
закріплення положення про обов’язковість подачі податкової звітності в електронному вигляді 
[Рубан]. 

Державні органи вказують на зручність електронного звітування, проте необхідно враховувати 
й проблеми, які можуть виникнути під час подання звітів та очевидні фінансові наслідки їх. Для їх 
усунення на законодавчому рівні в Україні вже прийняті: Закон України «Про захист інформації в 
автоматизованих системах», Закон України «Про захист персональних даних», Закон України «Про 
державну таємницю», Закон України «Про основи національної безпеки України», Закон України 
«Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту населення та інформаційного простору 
від негативного впливу» та інші. Президент Петро Порошенко підписав указ про створення 
Національної ради з питань антикорупційної політики як консультативно-дорадчого органу при 
президентові. Проте, незважаючи на цю базу, проблема залишається повністю не вирішеною. 
Необхідно враховувати: 

1. Шахрайство з персональними даними. Співробітниця комерційного банку у Волгограді, 
скориставшись службовим становищем, передала подільникам персональні дані клієнтів банку, в 
якому працювала. За допомогою цих даннях шахраї переводили гроші з рахунків клієнтів. Згодом 
гроші переводилися в готівку в банкоматах міста. Ще, наприкінці листопада 2014 року було зламану 
внутрішню мережу Поштової служби США. Є  ймовірність, що зловмисники отримали доступ до 
персональних даних 500 тис її співробітників. Фахівці американської компанії FireEye повідомили 
про напад хакерів на гаджети, що працюють під управлінням iOS, включаючи iPhone і iPad. 
Уразливість дозволяє провести так звану «атаку по масці» (Masque Attack). Зловмисники можуть 
створити додаток, що має той же ідентифікатор, що і оригінальна програма, завантажена 
користувачем з App Store. Потрапивши на пристрій, «двійник» посідає місце оригіналу і отримує 
доступ до всіх його можливостей, включаючи доступ до такої особистої інформації користувача як 
доступ до номерів банківських карт, паролів від сайтів, сторінок в соціальних мережах і ящиків 
електронної пошти та інше. У березні 2014 року було зламану систему електронного соцзахисту 
американського штату Юта. Хакери отримали конфіденційну інформацію більше тисячи громадян, 
які отримують соціальні виплати за допомогою UCard – електронної соціальної карти. 
Несанкціонований доступ до даних був зроблений через комп'ютери компанії JP Morgan Chase, 
підрядника Департаменту праці та соцзахисту США, що займається поставками соцкарт. Атака 
велася з 17 липня по 17 вересня 2013, однак її наслідки були виявлені не відразу, а компанія деякий 
час приховувала факт злому. За останні два роки в тому ж штаті Юта таке великомасштабне 
розкрадання даних трапляється вже вдруге. Перше відбулося в квітні 2012 року, коли зловмисники 
проникли в систему електронних медичних карт місцевого департаменту охорони здоров'я. Тоді від 
злому даних постраждали більше 700 тис. громадян  

2. Порушення права на приватне життя. У зв’язку з переходом уряду на нові законодавчі 
норми Євросоюзу ведення бізнесу он-лайн потребує забезпечення ефективного підтвердження 
особи підприємців в Інтернеті для укладання угод з іноземними партнерами через глобальну 
мережу, не покидаючи своїх країн. Граф Еррол, незалежний представник Палати лордів, на 
урядовій конференції заявив, що методи ефективного підтвердження особи людини он-лайн не 
повинні бути «стеженням за кожним його кроком». Взаємна довіра і захист приватного життя, за 
словами представника Палати лордів, повинні бать ключовими факторами в побудові 
ідентифікаційної схеми []. 

3. Зломи баз даних. Фахівець з інформаційної безпеки Б.Босхерт опублікував інструкцію по 
злому бази даннях WhatsApp з історією листування. За допомогою встановлених сторонніх додатків 
злочинці отримали доступ до листування користувача і вилученню у фоновому режимі даних з файлу 
WhatsApp. Зараз цією програмою користуються понад 450 млн. Чоловік у всьому світі. Наприкінці 
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лютого 2014 програму придбала Facebook за рекордну суму – 19 млрд. доларів. Тільки за цей рік 
кількість хакерських атак на системи інформаційного захисту великих підприємств зросла в два рази. 
У світі на фірми здійснюється 117330 нападів хакерів на день. Про це йдеться в доповіді, 
підготовленій на підставі опитування 9800 IT-служб компаній у 150 країнах. Перш за все, хакерів 
цікавлять торгово-економічні стратегії підприємств, їх інтелектуальна власність і клієнтська база. 
Середні і малі фірми менше потрапляли в поле зору злочинців. Що стосується державних баз. Ще, 
наприклад, фахівцями компанії Symantec виявлено вірус-програма-невидимка для шпигунства під 
назвою Regin. Жертвами стали урядові об'єкти, оператори інфраструктури, різні організації, пов'язані 
з авіацією і енергетикою, науково-дослідні інститути, підприємства малого бізнесу і приватні особи 
починаючи з 2008 року. Вірус націлений на збір даних про об'єкти, що знаходяться головним чином в 
Росії (28 відсотків від числа всіх зареєстрованих інцидентів) та Саудівської Аравії (24 відсотки). 

4. Негативний вплив на мислення і свідомість людини. Електронна уніфікація в глобальну 
електронну націю викликає певну деградацію мислення, легкокерованого набором примітивно-
тварин рефлексів. 

5. Недосконалість програмного забезпечення щодо подання електронної звітності. 
Сучасне програмне забезпечення не відповідає вимогам інформаційно-комунікаційного середовища. 
Деякі його недоліки окреслені в таблиці 1. 

 
Таблиця 1 – Недоліки електронної форми подання звітності 

№ 
п/п Недоліки електронної форми подання звітності 

1 

Орган податкової фіскальної служби не має змоги з’ясувати чи подає звіт безпосередньо 
платник (або уповноважена на це особа) чи інша особа, яка виконує ці функції за платника і не 
оформлена офіційно на підприємстві. Існує ймовірність виплати заробітної плати такому 
працівнику 

2 

Програмне забезпечення ОРZ, в якому формується податкова та фінансова звітність, не дає 
можливості формувати новий звітний та/або уточнюючий документ щодо окремих звітних 
форм. Тому у випадку здійснення камеральних перевірок податкової та фінансової звітності та 
при порівнянні показників між звітними формами органами державної фіскальної служби, 
виникає ситуація, коли платнику необхідно надавати пояснення щодо виявлених 
розбіжностей, які він, практично не може виправити електронною звітністю 

3 

Втрачається можливість тиску на платника щодо відображення «необхідних» податкових 
зобов’язань у декларації (наприклад, якщо платник відображує від’ємний об’єкт 
оподаткування при обчисленні податку на прибуток така звітність може бути не прийнятою 
інспектором, на жаль такі факти відомі) 

4 Втрачається можливість забезпечення надходжень до бюджету в результаті здійснених 
переплат, або завищення податкових зобов’язань платником на «прохання» інспектора 

5 Необхідність постійного поновлення програмного забезпечення та приведення його у 
відповідність до змін законодавства 

6 Втрачається можливість нараховувати фінансові санкції за заниження податкового 
зобов’язання внаслідок арифметичних помилок 

 
5. Неможливість працювати електронному уряд у воєнний час. Система електронного 

урядування працює тільки в мирний час якщо: буде електрика від розірваної на шматки ЕС; не буде 
крижаного дощу; не зламається охолодження серверів; не згорять в черговій пожежу оптико-
волоконні кабелі; снаряд не попаде в головний офіс; ніде не трапиться ядерного вибуху з 
електромагнітної спалахом; не скинуть графітний снаряд на електропідстанцію; іонний вітер від 
електромагнітної активності сонця або елементарний грозовий заряд не призведе до збою в 
електронних системах; пластикова карта-паспорт не трісне в мороз, що не згорить поруч з 
мікрохвильовою піччю або не розплавиться при катастрофі чергового боїнга або не ковтне банкомат 
через десятки секунд після транзакції, зробивши жебраком будь-кого миттю. Якщо, якщо, якщо ... 
Все наше життя і надії будуть поставлені в рабську залежність від електронних посередників, що 
торгують доступом до цих «якщо». Особливо після нещодавнього пропозиції асоціації банків 
здійснювати всі виплати заробітної плати тільки електронними грошима на карти. 

Висновки. З метою подолання наявних загроз необхідно реалізувати наступні заходи: 
1. Повинні бути створені власні альтернативні системи зберігання інформації, причому вони 

не обов'язково повинні бути інтегровані в міжнародні. 
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2. Держава повинна забезпечити безкоштовне приймання державної звітності в т.ч. і 
безоплатне розповсюдження спеціалізованого програмного забезпечення. 

3. Право суб’єкта господарювання обирати спосіб подання звітності має бути закріплене в всіх 
внутрішніх нормативних документах. 

4. При поданні звітності в електронному вигляді суб’єкту господарювання має бути 
гарантовано збереження конфіденційності поданої звітної інформації. 

5. Подання звітності в електронному вигляді не повинно здійснюватися тільки через 
посередника. 

6. Постійно здійснювати удосконалення програмного забезпечення задля усунення недоліків 
роботи з ним суб’єкту господарювання та захисту від несанкціонованого доступу хакерів. 

7. Для впровадження та забезпечення інтероперабельності сервісів електронної ідентифікації в 
різних країнах, повинна створитись розумна законодавча база, яка не буде обмежувати свободу 
особистості підприємців. 

Таким чином, електронна звітність значно полегшує роботу бухгалтерів, а також 
держслужбовців, проте не можна забувати про ті загрози які несе з собою глобальне комунікаційне  
середовище, а також обмеження прав і свобод громадян на приватне життя. Необхідно залишати 
можливість альтернативного обліку і подання звітності для громадян. В умовах створення гуманного 
навколишнього світу кожен сам повинен вибрати, що для нього краще, а не за нього це робити. 
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В статті визначено переваги та недоліки електронного способу подання звітності з окремим 
виділенням, на прикладі інших держав, можливого витоку інформації з інформаційних баз даних, які 
формуються контролюючими органами в умовах глобального інформаційно-комунікаційного 
середовища. 

Об’єкт дослідження – звітність, що складають всі юридичні особи, створені відповідно до 
законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також 
представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності. 

Мета роботи – виявлення загроз, які несе з собою електронна форма подання звітності 
підприємств і пошук пропозицій щодо їх усунення в умовах конфліктного інформаційно-
комунікаційного середовища. 

Електронна звітність значно полегшує роботу бухгалтерів, а також держслужбовців, проте не 
можна забувати про ті загрози які несе з собою глобальне комунікаційне  середовище, а також 
обмеження прав і свобод громадян на приватне життя. Необхідно залишати можливість 
альтернативного обліку і подання звітності для громадян. Це буде трохи дорожче, але можливо. В 
умовах створення гуманного навколишнього світу кожен сам повинен вибрати, що для нього краще, а 
не за нього це робити. Навколишній світ може здивувати в будь-який момент. 

Результати статті можуть бути використані для усунення можливих недоліків 
автоматизованого подання звітності в режимі он-лайн. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ОБЛІК, ЕЛЕКТРОННА ЗВІТНІСТЬ, ЦИФРОВИЙ ПІДПИС, ПОРЯДОК 
ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ, ЗАГРОЗИ ГЛОБАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДИВИЩА. 

 
ABSTRACT 

Karlova I.A., Polishchuk O.I. Electronic reporting and «legitimate» its users in today's information-
communication environment. Visnyk National Transport University. Scientific and Technical Collection: Іn 
Part 2. Part 2: Series «Economic sciences». – Kyiv: National Transport University, 2014. – Issue 30. 

In the article the advantages and disadvantages of filing electronically with a separate release, the 
example of other countries, possible leakage of information from databases, which are formed by controlling 
bodies in global information and communication environment. 

Object of study – statements that make up all legal entities established under the laws of Ukraine, 
regardless of their organizational and legal forms of ownership, as well as representative offices of foreign 
legal entities. 

Purpose of the study – threats has bearing electronic form of reporting companies and search for 
proposals to address them in a conflict of information and communication environment. 

Electronic reporting greatly facilitates the work of accountants and civil servants, but do not forget 
about the threats that come with being a global communication environment, and the rights and freedoms of 
citizens to privacy. You must leave the possibility of alternative accounting and reporting to the public. It 
will be a little more expensive, but possible. In terms of creating a humane world around that one must 
choose the best for him, not for him to do so. The world around us may be surprised at any moment. 

The results of the article can be used to eliminate possible disadvantages of automated reporting on-
line. 

KEYWORDS: ACCOUNTING, ELECTRONIC REPORTING, DIGITAL SIGNATURE, THREATS 
OF GLOBAL INFORMATION ENVIRONMENT. 

 
РЕФЕРАТ 

Карлова И.А. Электронная отчетность и «законные» ее пользователи в условиях современного 
информационно-коммуникационной среды / И.А. Карлова, А.И. Полищук // Вестник Национального 
транспортного университета. Научно-технический сборник: в 2 ч. Ч. 2: Серия «Экономические 
науки». – К. : НТУ, 2014. – Вып. 30. 

В статье приводятся преимущества и недостатки электронного способа предоставления 
отчетности с отдельным указанием, на примере других государств, возможной утечки информации из 
информационных баз данных, которые формируются контролирующими органами в условиях 
глобальной информационно-коммуникационной среды. 

Объект исследования – отчетность, которую составляют все юридические лица, созданные в 
соответствии с законодательством Украины, независимо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности, а также представительства иностранных субъектов хозяйственной 
деятельности. 
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Цель работы – выявление угроз, которые несет с собой электронная форма предоставления 
отчетности предприятий и поиск предложений по их устранению в условиях конфликтной 
информационно-коммуникационной среды. 

Электронная отчётность значительно облегчает работу бухгалтеров, а также госслужащих, 
однако нельзя забывать о тех угрозах, которые несет с собой глобальная коммуникационная среда, а 
также ограничение прав и свобод граждан на частную жизнь. Необходимо давать возможность 
альтернативного учета и предоставления отчетности для граждан. Это будет чуть дороже, но 
возможно. В условиях создания гуманного окружающего мира каждый сам должен выбрать, что для 
него лучше, а не за него это делать. Окружающий мир может удивить в любой момент. 

Результаты статьи могут быть использованы для устранения возможных недостатков 
автоматизированного представления отчетности в режиме он-лайн. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УЧЕТ, ЭЛЕКТРОННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ, 
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ, УГРОЗЫ ГЛОБАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ. 
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