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В режиме поиска места пользователь должен ввести название места или адрес  
и выбрать из выпадающего списка один из предложенных вариантов. 

После выбора места на форме будут отображены данные о нем: название, об-
ласть, город, улица, телефонный номер и почтовый индекс. 

 

Рис. 1. Режим построения маршрута 

 

Рис. 2. Режим поиска места 

Пользователь может оставить заметки об этом месте и сохранить его. В даль-
нейшем пользователь всегда сможет найти это место в своих сохраненных записях. 
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В умовах сьогодення кожен господарюючий суб’єкт, незалежно від форми власно-
сті, розміру, та виду діяльності, має потребу в обробці великої кількості інформації за 
відносно короткий проміжок часу. Все це стало можливим завдяки стрімкому розвитку 
інформаційних технологій. В той же час, без правильного використання наявних на під-
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приємствах ЕОМ та інших засобів обробки інформації неможливо досягти надання по-
вноти, достовірності та своєчасності інформації, якої потребують користувачі. 

Організація і ведення податкового обліку з використанням автоматизованих ін-
формаційних систем  має цілу низку переваг, в порівнянні з використанням паперо-
вих регістрів обліку. Впровадження спеціалізованого програмного забезпечення  
в податковому обліку дає змогу значно підвищити оперативність та рівень деталіза-
ції, а також сприяє посиленню контролю податкової інформації на всіх стадіях її об-
робки та складання податкової звітності. 

Особливостям автоматизації обробки інформації у податковому обліку приді-
ляли увагу багато науковців, серед яких: О. О. Савчук, Т. П. Фурса, О. В. Шпак,  
І. М. Щирба, А. М. Шаталов, В. Д. Шквір, Т. А. Писаревська, Ф. Ф. Бутинець та інші. 

Наприклад, І. М. Щирба [1] вважає, що у сучасних умовах економічного розвитку 
податкову звітність розглядають, головним чином, як інформаційну систему, що утво-
рюється з огляду на потреби ринкової інфраструктури, а також є основою для прийнят-
тя рішення як платниками податків, так і державними контролюючими органами. 

Основні принципи організації податкового обліку в умовах автоматизованої об-
робки інформації представлені в таблиці. 

Принципи організації податкового обліку  
в умовах автоматизованої обробки інформації 

Принципи Характеристика 

1. Систематичності Даний принцип реалізується шляхом постійного відображення 
операцій, які здійснює підприємство, шляхом складання первинних 
документів, податкових регістрів та податкової звітності 

2. Ефективності Передбачає досягнення раціонального співвідношення між витра-
тами на створення АІС ДФС і кінцевим результатом 

3. Законності В процесі здійснення податкового обліку підприємство має дотри-
муватись встановлених норм законодавчих актів, користуватися 
своїми правами та виконувати свої обов’язки 

4. Точності та досто-
вірності 

Інформація, яка відображається у первинних документах, податко-
вих регістрах та податковій звітності має носити точний та досто-
вірний характер 

5. Своєчасності Полягає в тому, що платники податків мають надавати податкову 
звітність в установлені цим законом терміни. Якщо цього не відбу-
вається податкові органи отримують можливість самостійно визна-
чити суму податкових зобов’язань платника податків та нарахувати 
штрафні санкції 

6. Сумісності Передбачає встановлення таких зв’язків між структурними елемен-
тами системи, які забезпечували б її сумісність та взаємодію з ін-
шими системами 

7. Гнучкості Система податкового обліку на підприємстві має бути до них гото-
вою та носити гнучкий характер, щоб без додаткових витрат при-
стосуватися до змін, передбачених законодавчими або нормативно-
правовими актами 

8. Безпеки даних Згідно з даним принципом інформація має бути захищеною, пови-
нна бути виключена можливість несанкціонованого доступу, будь-
яке порушення в системі має бути виявленим 
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Закiнчення 

Принципи Характеристика 

9. Інтелектуалізації 
обробки інформації 
АІС 

Передбачає здійснення інтелектуальних процедур прийняття рі-
шень по вибору оптимальних режимних параметрів вимірювань 
залежно від ситуації, оптимізацію процедур відповідно до обраних 
критеріїв 

10. Надійності Програмне і апаратне забезпечення має бути високо надійним. Ін-
формація має бути точною, доступною і надаватись без затримок 

11. Пристосування Заснований на тому, що існуючі інформаційні системи мають бути 
придатними для модифікації та розширення, навіть при умові по-
вної модифікації системи інформація повинна бути збережена 

12. Інтеграції з про-
грамою інформати-
зації з ДФС 

Полягає в тому, що в системі збирання та обробки інформації здій-
снюється комплексне та багаторазове використання інформації на 
базі її одноразового введення в систему. Застосовується також єди-
на база даних, автоматизований банк даних та операційно-
пошукова система ДФС і концепція створення міжвідомчої інфор-
маційної системи 

Прiмiтка. Систематизовано автором на основі [2], [3]. 
 
Отже, на основі проведеного дослідження можна сказати, що автоматизовані 

інформаційні системи стали ключовою складовою системи ведення податкового об-
ліку вітчизняних суб’єктів господарювання. Вони повинні включати комплекс техні-
чних засобів, який би забезпечував реалізацію керуючих алгоритмів, зв’язок між си-
стемами, простоту вводу первинної інформації, різноманітність виводу результатів 
обробки, простоту і технологічність технічного обслуговування, сумісність всіх тех-
нічних модулів, як на програмному, так і на інформаційному рівнях. Використання 
сучасних інформаційних технологій в податковому обліку дозволяє досягати його 
достовірності, чіткості та оперативності. 
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В сучасних умовах стрімкого розвитку економіки, кожне підприємство для про-
вадження свої діяльності використовує певну інформацію. Тому протягом останніх 
років відбувається стрімкий розвиток інформаційних технологій, які значно спро-
стовують та прискорюють ведення бізнесу. Проте спільно з перевагами розвитку 
інформаційних технологій, виникають ризики виникнення загроз інформаційним 


