
Самостійна робота №9 

 

Інструкція до самостійної роботи 

 

Тема: Інвентаризація як засіб забезпечення достовірності даних 

бухгалтерського обліку. 

Мета: Вивчити завдання інвентаризації, порядок її проведення та види. 

 

План: 

1. Завдання інвентаризації. 

2. Проведення інвентаризації. 

3. Види інвентаризації. 

 

Рекомендована література: 

1.  Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник. – К.: А.С.К., 

2002. – 266с., стор.171-178. 

2. Швець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: Знання, 2004. 

– 447с., стор. 86-89. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Які завдання інвентаризації? 

2. Дайте визначення інвентаризації. 

3. Яким чином проводиться інвентаризація? 

4. Які є види інвентаризації? 

Завдання до самостійної роботи: 
1. Законспектувати роботу згідно за наданим планом. 

2. Запам’ятати визначення інвентаризації та її завдання. 

Тематичний контроль: Лекція 10, семінар №3. 

Опорний конспект 

Інвентаризація як засіб забезпечення достовірності даних 

бухгалтерського обліку 

1. Однією з основних вимог, що становлять до бухгалтерського 

обліку є достовірність його показників. Проте в процесі зберігання і 

відпуску товарно-матеріальних цінностей між фактичною наявністю і 

даними бухгалтерського обліку можуть виникнути розходження, які не 

піддаються повсякденному обліку, зокрема: в результаті пересортиці, 

несправності вагомірних приладів, помилкових записів, втрати документів, 

зловживань матеріально відповідальних осіб та ін. У зв’язку з цим виникає 

об’єктивна необхідність у такому спосібі, який би забезпечив можливість 

перевірки розходжень між даними обліку і фактичної наявності  

господарських засобів. Це досягається за допомогою інвентаризації. 



Отже, інвентаризація  є способом виявлення фактичних даних, 

зіставлення їх з обліковими й оформлення виявленого відхилення для 

забезпечення достовірності показників обліку і звітності підприємства. 

2. За проведення інвентаризації відповідає керівник підприємства, 

який видає Наказ про створення інвентаризаційної комісії. Головою комісії 

є керівник, до її складу входять фахівці, і не входить матеріально 

відповідальна особа. Здійснюється інвентаризація шляхом перевірки в 

натурі наявності майна (господарських засобів) підприємства 

(зважуванням, переліком, обміром та ін.) і порівняння одержаних 

результатів з даними бухгалтерського обліку. Це дає змогу встановити 

розходження між даними обліку і фактичною наявністю засобів, тобто 

лишки або нестачі (якщо вони є), які оформляють відповідними 

документами і відображають в обліку. 

Періодичне проведення інвентаризації є не лише засобом уточнення 

показників обліку, але і засобом боротьби зі зловживанням матеріально 

відповідальних осіб, а також упорядкування складського господарства, 

оскільки при її проведенні одночасно перевіряють стан складських 

приміщень, правильність зберігання матеріальних цінностей, справність 

вагомірних приладів. 

3. Залежно від повноти охоплення перевіркою засобів господарства 

інвентаризацію розрізняють повну і часткову. 

Повна інвентаризація передбачає суцільну перевірку всього майна 

підприємства і стану розрахункових відносин. Часткова інвентаризація 

охоплює окремі види засобів (грошових коштів у касі, готовою продукції 

на складах та ін.). Повна інвентаризація проводиться перед складанням 

річного звіту, а також у випадках передбачених чинним законодавством 

(при зміні матеріально відповідальних осіб, приватизації державними 

підприємств та ін.). Вона дає найбільш повну інформацію, проте не завжди 

доцільна, оскільки трудомісткість і відволікає значну кількість працівників 

від основної роботи. 

За характером інвентаризації поділяються на планову і позапланову.  

Планова інвентаризація проводиться за завчасно складеним планом 

відповідно до розробленого графіка її проведення (н-д: перед складанням 

річного звіту). Позапланова інвентаризація проводиться за 

розпорядженням керівника господарства (за вимогою перевіряючого 

органу, у випадках пожежі, стихійного лиха тощо). Найбільш ефективними 

є раптові, часткові інвентаризації, оскільки вони підвищують 

відповідальність матеріально відповідальних осіб у своєчасному 

оприбуткуванні і списанні матеріальних цінностей, правильності їх 

зберігання, запобігають зловживанням. 


