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НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНОГО 
ПРОЦЕСУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 У житті кожного господарюючого суб’єкта питання інвентаризації 
завжди є актуальним. Інвентаризація є ефективним методом контролю не лише за 
збереженням майна підприємства, а й за дотриманням фінансової дисципліни. При 
цьому, вирішальне значення при інвентаризації, як і у будь-якій справі, належить 
зацікавленості у результаті. 
 Інвентаризація, як елемент методу бухгалтерського обліку дає змогу 
визначити фактичний розмір активів, капіталу та зобов’язань, й зіставити отримані 
результати з даними бухгалтерського обліку. Таким чином, ми зустрічаємося з такими 
двома визначальними процесами: опис факту та його підтвердження.
 Законом № 996 (п.1 ст.10) [1] регламентовано, що для забезпечення 
достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства 
зобов’язані проводити інвентаризацію активів і зобов’язань, під час якої перевіряються 
і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка. Це означає, що кожне 
підприємство принаймні раз на рік повинно проводити інвентаризацію. 
 Інструкцією № 69 (п.2) [2] передбачено, що відповідальність за організацію 
інвентаризації покладається на керівника підприємства, який повинен створити 
необхідні умови для її  проведення. Також керівником або власником підприємства, 
відповідно до п.2 ст.10 Закону № 996 та п. 2 Інструкції № 69, визначаються об’єкти 
і періодичність проведення інвентаризації, крім випадків, коли її проведення 
є обов’язковим згідно з законодавством. Обов’язкові випадки проведення 
інвентаризації активів, капіталу і зобов’язань представлено в п.3 і п.4 Інструкції № 69 
[2] та п.12 Постанови № 419 [5].
 Підприємство вправі передбачити в наказі про організацію бухгалтерського 
обліку такі моменти, як: об’єкти, періодичність і терміни проведення інвентаризації; 
визначення складу постійно діючої інвентаризаційної комісії; забезпечення 
документування інвентаризаційного процесу; порядок оформлення і подання звіту 
про результати інвентаризації.

Основні нормативні документи, якими необхідно керуватися при організації  
інвентаризаційного процесу на підприємстві наведено у табл. 1.
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Таблиця 1
Нормативні документи щодо організації  інвентаризаційного процесу

№ 
п/п

Положення 
організації 

інвентаризаційного 
процесу

Нормативний документ 

1 2 3
1 Питання 

проведення 
інвентаризації за 

об’єктами 

Інструкція по інвентаризації основних засобів, 
нематеріальних активів, товарно-матеріальних 
цінностей, грошових коштів і документів та 
розрахунків, затверджена наказом Мінфіну від 
11.08.1994 р. № 69

Інструкція з  інвентаризації матеріальних 
цінностей, розрахунків та  інших статей балансу 
бюджетних установ, затверджена наказом Головного 
управління Держказначейства України від 30.10.98 р. 
№ 90

Лист ДПА України «Щодо випадків і  строків 
проведення інвентаризації» від  26.05.2011  р. 
№ 6322/5/23-4016 

Лист Мінфіну України «Щодо звіряння взаємних 
розрахунків дебіторів з кредиторами» від 18.09.2007 р. 
№ 31-34000-10-10/18896 

Наказ Мінфіну України «Про затвердження 
Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку 
нематеріальних активів» від 16.11.2009 р. № 1327

Постанова Правління НБУ «Про затвердження 
Положення про ведення касових операцій у 
національній валюті в Україні» від 15.12.2004 р. № 637

2 Форми документів 
для обліку 
результатів 

інвентаризації

Постанова Держкомстату СРСР «Про 
затвердження форм первинної облікової документації 
для підприємств і організацій» від 28.12.89 р. № 241 
Наказ Держкомстату України «Про затвердження 
типових форм первинних облікових документів 
з обліку сировини та матеріалів» від 21.06.96 р. № 193 

Наказ Мінфіну України «Про затвердження 
типових форм первинного обліку об’єктів права 
інтелектуальної власності у  складі нематеріальних 
активів» від 22.11.2004 р. № 732 
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3 Регулювання 
інвентаризаційних 

різниць та 
відображення їх в 

обліку

Податковий кодекс України від 02.12.2010р. 
№2755-VІ

Закон України «Про визначення розміру збитків, 
завданих підприємству, установі, організації 
розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею 
або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного 
каміння та  валютних цінностей» від  06.06.95  р. 
№ 217/95-ВР

Інструкція по інвентаризації основних засобів, 
нематеріальних активів, товарно-матеріальних 
цінностей, грошових коштів і документів та 
розрахунків, затверджена наказом Мінфіну від 
11.08.1994 р. № 69

Інструкція про застосування Плану рахунків 
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань 
і  господарських операцій підприємств і  організацій, 
затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. 
№ 291

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку 
визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, 
знищення (псування) матеріальних цінностей» 
від 22.01.96 р. № 116 

Наказ Мінфіну України «Про затвердження 
Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку 
нематеріальних активів» від 16.11.2009 р. № 1327

Виходячи з норм ПКУ [3] інвентаризація має величезне значення і для 
процесу оподаткування. Адже, відповідно до пп. 20.1.5 ст. 20 ПКУ органи ДПС 
мають право вимагати від платників податків, що перевіряються під час перевірок, 
проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, 
коштів, у т. ч. зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки.

Дослідження практичних засад організації інвентаризаційного процесу 
на підприємстві свідчить про недоліки, які мають місце в його документальному 
забезпеченні, зокрема: відсутність для оформлення інвентаризації певних об’єктів 
розроблених типових форм первинних документів; недосконалість існуючих 
інвентаризаційних документів.

Безумовно, згідно з п. 2 ст. 9 Закону № 996 [1] та п. 2.4 і п. 2.7 Положення 
№ 88 [4] документування господарських операцій, включаючи проведення 
інвентаризації, може здійснюватися як на бланках типових і спеціалізованих форм, 
так і з використанням виготовлених самостійно бланків первинних документів, за 
умови приведення в них обов’язкових реквізитів. Однак, суттєвому зростанню 
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ефективності інвентаризаційного процесу має сприяє перш за все належним чином 
регламентоване документальне його забезпечення на законодавчому рівні. 
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