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У статті висвітлюються проблемні питання проведення
інвентаризації в сучасних умовах. Рокрито сутність інвентаризації
як елементу методу бухгалтерського обліку та контролю,
доведено

важливість

оцінки

якісних

характеристик

об’єктів

інвентаризації. проаналізовано сучасний стан інвентаризаційної
роботи на підприємствах та шляхи її вдосконалення. У статті
висвітлюються проблемні питання проведення інвентаризації в
сучасних умовах. Розкритті питання
здійснення

інвентаризації

під

час

порядку та методики

аудиту

та

запропоновано

аудиторам виконувати способи та дії в процесі інвентаризації, що
дасть можливість визначити реальні дані про фактичну наявність
та

залишки

цінностей.

Доведено,

що

значного

покращення

інвентаризаційної роботи можна досягнути за рахунок більш
повного

використання

можливостей

і

прийомів

економічного

аналізу.
Ключові слова: Інвентаризація, фінансова звітність, облік,
матеріально–відповідальні особи, процедури аудиту.
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В статье освещены сущность инвентаризации как элемента
метода бухгалтерского учета и контроля, ее содержание, место и
роль

в

хозяйственной

деятельности

формировании

достоверных

отчетности,

проанализировано

инвентаризационной

работы

предприятий

показателей

на

в

финансовой

современное
предприятиях

и

состояние
и

пути

ее

совершенствования. В статье освещаются проблемные вопросы
проведения инвентаризации в современных условиях. Раскрыто
вопрос порядка и методики осуществления инвентаризации во
время аудита и предложено аудиторам выполнять способы и
действия в процессе инвентаризации, что позволит определить
реальные данные о фактическом наличии и остатках ценностей.
Доказано, что значительного улучшения инвентаризационной
работы можно достичь за счет более полного использования
возможностей и приемов экономического анализа.
Ключевые слова: Инвентаризация, финансовая отчетность,
учет, материально-ответственные лица, процедуры аудита.
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In the article the essence of inventory as part of the method of
accounting and control its content, place and role in the economic
activities of enterprises and the formation of reliable indicators of financial
reporting, inventory analysis of the current state of the enterprises and
ways to improve it. The article highlights the issues of inventory in the
modern world. Disclosure agenda and procedures for inventory during the
audit and the auditors asked to perform methods and actions in the
inventory, which will allow to determine the real data on availability and
actual values remains. It is proved that the inventory of significant
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improvement can be achieved by better use of and methods of economic
analysis.
Keywords: inventory, financial

reporting, accounting, material-

responsible person audit procedures.

Вступ. Інвентаризація є тим обліковим інструментом, який сприяє
дотриманню

однієї

із

найважливіших

якісних

характеристик

практичних

особливостей

фінансової звітності – правдивості подання.
Дослідження

теоретичних

і

інвентаризації знайшли висвітлення у наукових працях багатьох
вчених, серед яких Бардаш С. В., Білуха М. Т., Бутинець Ф. Ф.,
Дем’яненко М. Я., Дорош Н. І., Калюга Є. В., Кужельний М. В., Лінник
В. Г., Нападовська Л. В., Пилипенко І. І., Сопко В. В., Швець В. Г.,
Шевчук В. О., та інші.
Метою статті є визначення сутності, змісту, ролі інвентаризації в
господарській діяльності підприємств , обґрунтування значення та
місця інвентаризації як невід’ємної складової формування достовірної
фінансової звітності.
Результати інвентаризаційної роботи мають висвітлюватися в
примітках

(пояснювальній

записці)

до

річного

фінансового

(бухгалтерського) звіту, що дасть змогу його зовнішнім користувачам
дістати відповідну аналітичну інформацію.
Вважаємо, що значного покращення інвентаризаційної роботи
можна

досягнути

за

рахунок

більш

повного

використання

можливостей і прийомів економічного аналізу. Так, наприклад,
аналізуючи витрати на проведення інвентаризації з додатковими
доходами, отриманими від відшкодованого матеріального збитку,
можна

визначити

Проаналізувавши

ефективність
матеріали

проведення

інвентаризації,

а

інвентаризацій.
саме

кількість
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відшкодованих і невідшкодованих нестач, можна виявити вплив
результатів інвентаризації на фінансовий стан підприємства. Оскільки
недотримання доходів веде до зменшення власних оборотних коштів
підприємства[1].
Про регулярність проведення інвентаризацій можна судити
проаналізувавши виконання плану інвентаризацій і не тільки в цілому
за рік, а й за окремі його періоди (місяць, квартал). Регулярність
проведення

інвентаризацій

дає

змогу

вчасно

виявляти

недобросовісних працівників.
Під час аналізу проведення інвентаризацій можна розв’язати різні
завдання: оцінити загальний стан збереження товарно-матеріальних
цінностей на підприємстві; оцінити виконання

плану проведення

інвентаризацій у цілому і окремо по періодах (місяць, квартал);
вивчити

динаміку

результатів

проведення

попередній і поточний періоди;

інвентаризацій

за

визначити та обчислити вплив

основних чинників на результати проведення інвентаризацій (
плановість,

передача

товарно-матеріальних

розрахунків тощо);

по

обчислити

матеріально
вплив

звірка

визначити та обчислити вплив суми нестач

на товарообіг; здійснити
окремо

цінностей,

таких

аналіз кількості випадків і суми нестач
відповідальним
чинників,

як

особам;
вік,

визначити

стаж

та

матеріально

відповідальних осіб і причини виникнення нестач і розкрадань;
провести аналіз нестач і розкрадань в цілому по підприємству і в
розрізі відділень, які входять до складу підприємства та інш.
Як джерелом аналізу слід використовувати плани розподілу
інвентаризацій

між

посадовими

особами,

книги

реєстрації

контрольних перевірок інвентаризацій, табелі обліку робочого часу,
оперативні дані по нестачам і розкраданням, первинні документації,
інвентаризаційні описи товарів, порівняльні відомості результатів
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інвентаризації

товарів,

накази

по

результатам

проведених

інвентаризацій.
Мають місце різні факти приховування нестач. Для розкриття
таких фактів варто здійснювати прийоми контрольно-вибіркового
порівняння з метою перевірки вірогідності руху цих цінностей у період
між інвентаризаціями. У зв’язку із цим інвентаризаційні комісії
зобов’язані перевіряти сутність і вірогідність звітів матеріально
відповідальної особи, зіставляти їх дані із журналами обліку виданих
доручень,

здійснювати

постачальниками
оприбуткування

для

оперативне
контролю

матеріальних

звіряння

своєчасності

цінностей,

що

з
і

місцевими
правильності

надходять

на

підприємство до проведення інвентаризації [2].
З метою посилення контролю за правильністю внесення до опису
матеріалів інвентаризаційна комісія зобов'язана здійснювати після
закінчення

інвентаризацій

контрольно-вибіркові

перевірки

інвентаризаційних описів.
Але в жодному разі не варто плутати інвентаризацію у розумінні
Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань від 02.09.2014
№ 879 та МСФЗ-інвентаризацію. Звичний нам

перерахунок і

порівняння фактичних і облікових даних – це лише мала, хоча і
обов’язкова частина, МСФЗ-інвентаризації.
При

розробці

Положення

про

інвентаризацію

активів

та

зобов’язань від 02.09.2014 № 879 було враховано пропозиції
науковців і практиків щодо обов’язковості проведення інвентаризації
на дату переходу на складання МСФЗ-звітності, включення оцінки
критеріїв

визнання

активів

та

зобов’язань

в

інвентаризаційні

процедури, уточнення термінології та її узгодження з МСФЗ, що,
безумовно, сприяє підвищенню достовірності даних бухгалтерського
обліку та фінансової звітності компаній, проте зазначене Положення
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більшою мірою призначено для укладачів фінансової звітності за
П(С)БО.
Під МСФЗ-інвентаризацією розуміється аналіз критеріїв визнання
елементів фінансової звітності, формування ставлення (відношення)
до наявних активів, елементів капіталу і зобов’язань, оцінка їх
вартості з точки зору адекватності МСФЗ.
Проведення інвентаризації є обов’язковим для підтвердження
достовірності звітності. Але питанням порядку та методики здійснення
інвентаризації під час аудиту увага провідних вчених приділялася не
достатньо.
Аудиторські процедури включають перевірку планів і нагляд за
процесом інвентаризації, в результаті чого визначається наявність і
правильність оцінки майна господарюючого суб’єкта. Тому для
підвищення достовірності отриманих аудиторських доказів, доцільно
аудиторам

забезпечити

свою

присутність

хоча

б

на

двох

інвентаризаціях: одній до звітної дати і другій – після.
“З метою можливості проведення інвентаризації в ході аудиту
запропоновано: передбачати в договорі на проведення аудиту
проведення інвентаризації, на законодавчому рівні врегулювати
обов’язки підприємства укладати договір на проведення аудиту до
завершення звітного періоду з метою забезпечення можливості
присутності аудитора під час проведення річної інвентаризації , у
випадку не проведення інвентаризації під час аудиту в аудиторському
висновку це слід оприлюднювати (3)”.
На наш погляд одним із способів покращення проведення
інвентаризації є

також

застосування

при

цьому комп’ютерних

технологій.
Можна майже повністю комп’ютеризувати процес проведення
інвентаризації товарів, на яких можна проставити штрихкоди. Таке
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проведення інвентаризації розв’язує відразу декілька проблемних
питань, а саме: дотримання об’єктивності, точність результатів,
термін проведення, зменшення обсягу трудових затрат.
Комп’ютеризація процедури здійснення інвентаризації цінностей
потребує

створення

комп’ютерних

програм

блоку

проведення

інвентаризації цінностей і оформлення її результатів. Програма
виконання процедур інвентаризації при комп’ютеризації здійснюється
за заданим алгоритмом, за допомогою якого виконується програма
послідовності процедур контролю під час інвентаризації цінностей, що
забезпечує досягнення бажаного результату.
В

умовах

застосування

комп’ютерної

техніки

і

програм

бухгалтерського обліку є можливість побудувати таку структуру
аналітичного обліку по рахунку “Недостачі і втрати від псування
цінностей”, яка дозволить мати будь-яку інформацію для потреб
управління.
Висновки.

Таким чином, організація інвентаризації потребує

вирішення ряду питань. На нашу думку, таку роботу слід проводити
невідкладно, щоб у найближчому

майбутньому власник мав змогу

відчути ефект від проведення інвентаризації.
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