
 
 

Тема 11. Особливості обліку операцій у різних галузях діяльності 

 

Тема 11.1. Облік на торговельних підприємствах 

 

 

Заняття буде проведено відповідно до розкладу 11.05.2022 р. о 8.30 за 

допомогою Конференції Zoom 

 

Лекція 19.  Інвентаризація товарів і тари на роздрібних підприємствах 

 

План 

1. Терміни, порядок проведення та документальне оформлення інвентаризації 

матеріальних цінностей. 

2. Визначення результатів інвентаризації. Розрахунок природних втрат. 

    3. Відображення результатів інвентаризації в обліку. 
 

 

Методичне забезпечення: 

Фінансовий облік. Частина 2. Наочний посібник для студентів кооперативних 

коледжів. Спеціальність: 071 Облік і оподаткування / Уклад. Пластун Н. І. ― 

К.: НМЦ «Укоопосвіта». 2020.  122 с., 103-107. 
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1. Терміни, порядок проведення та документальне оформлення 

інвентаризації матеріальних цінностей. 

 

 

Поняття інвентаризації було відоме ще в Давньому Єгипті, Китаї, 

Давній Греції, Давньому Римі. Питанню інвентаризації в своїх працях 

приділяли увагу такі вчені, як Лука Пачолі, Доменіко Манчині, Ян Імпін, 

Вольфганг Швайкер-старший, Валентин Менгер та інші. Інвентаризація того 

часу носила дискретний характер і проводилась працівниками обліку, які 

визначали залишок запасів в натурі і не мали уявлення про обліковий 

залишок. 

 

Згідно з Законом України «Про бухгалтерський обrrік та фінансову 

звітність в Україні» та Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань 

№ 879  від 02.09.2014 р. всі підприємства зобов' язані періодично проводити 

інвентаризацію. 

Проведення інвентаризації забезпечується власником (власниками) або 

уповноваженим органом (посадовою особою), який здійснює керівництво 

підприємством відповідно до законодавства та установчих документів, який 

створює необхідні умови для її проведення, визначає об’єкти, періодичність 

та строки проведення інвентаризації, крім випадків, коли проведення 

інвентаризації є обов’язковим.  

Ощадливість – одна з передумов 

досягнення успіху в бізнесі. Систематичне 

проведення інвентаризації товарно-

матеріальних цінностей сприяє 

забезпеченню їх збереження, своєчасному 

виявленню винних у допущенні нестач, 

втрат і псування, а також створює 

підстави для відшкодування понесених 

підприємством збитків. 

Тетяна Синенко 

 

Інвентаризація проводиться з метою забезпечення достовірності даних 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства. Під час 

інвентаризації активів і зобов’язань перевіряються і документально 

підтверджуються їх наявність, стан, відповідність критеріям визнання і 

оцінка. 



3 

 Проведення інвентаризації є обов’язковим: 

 перед складанням річної фінансової звітності; 

 у разі передачі майна державного підприємства або бюджетної 

установи в оренду, приватизації майна державного підприємства; 

 у разі зміни матеріально відповідальних осіб, а також у разі зміни 

керівника колективу (бригадира); 

 у разі встановлення фактів крадіжок або зловживань, псування 

цінностей (на день встановлення таких фактів) в обсязі, визначеному 

керівником підприємства; 

 за судовим рішенням або на підставі належним чином оформленого 

документа органу, який відповідно до закону має право вимагати 

проведення такої інвентаризації; 

 у разі техногенних аварій, пожежі чи стихійного лиха (на день 

після закінчення явищ) в обсязі, визначеному керівником підприємства 

та в інших випадках, передбачених законодавством. 

Згідно з Положенням про інвентаризацію активів та зобов'язань 

основними завданнями інвентаризації є: 

 виявлення фактичної наявності товарно-матеріальних цінностей; 

 установлення надлишку або нестачі цінностей шляхом зіставлення 

фактичної наявності з даними бухгалтерського обліку; 

 виявлення товарно-матеріальних цінностей, які частково втратили 

свою первісну якість, застарілих фасонів і моделей, а також матеріальних 

цінностей, що не використовуються; 

 перевірка дотримання умов та порядку збереження матеріальних 

цінностей; 

 перевірка реальності вартості зарахованих на баланс товарно-

матеріальних цінностей. 

Для проведення інвентаризації на підприємстві розпорядчим документом 

керівника підприємства створюється інвентаризаційна комісія з 

представників апарату управління підприємства, бухгалтерської служби та 

досвідчених працівників підприємства, які знають об’єкт інвентаризації, ціни 

та первинний облік. Інвентаризаційну комісію очолює керівник підприємства 

(його заступник) або керівник структурного підрозділу підприємства, 

уповноважений керівником підприємства. 
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Інвентаризація проводиться повним складом інвентаризаційної комісії 

(робочої інвентаризаційної комісії) та у присутності матеріально 

відповідальної особи. 

Робочі інвентаризаційні комісії: 

 здійснюють інвентаризацію активів у місцях зберігання та 

виробництва; 

 разом з бухгалтерською службою беруть участь у визначенні 

результатів інвентаризації і розробляють пропозиції щодо заліку нестач і 

лишків за пересортицею, а також списання нестач у межах норм природного 

убутку; 

 оформлюють протокол, в якому наводиться інформація, що 

вимагається при складанні протоколу інвентаризаційної комісії. 

 

До початку перевірки фактичної наявності активів: 

 перевіряється справність усіх ваговимірювальних приладів; 

 завершується обробка всіх документів щодо руху активів та 

формуються останні на момент інвентаризації реєстри прибуткових і 

видаткових документів або звіти про рух активів; 

 визначаються залишки на дату інвентаризації; 

 активи групуються, розсортовуються та розкладаються за назвами, 

сортами, розмірами у порядку, зручному для підрахунку. 

 

Перед початком інвентаризації комісія повинна опломбувати всі підсобні 

приміщення та визначити суму готівки, яка знаходиться в магазині перед 

початком інвентаризації. 

Матеріально-відповідальна особа повинна скласти останній товарно-

грошовий звіт із включенням усіх первинних документів і визначенням 

залишків товарів і тари на початок проведення інвентаризації. 

Товарно-грошовий звіт візується головою інвентаризаційної комісії; в 

свою чергу матеріально-відповідальна особа дає підписку про те, що всі 

первинні документи включені до звіту та не оприбуткованих і не списаних 

товарів немає. Після цього комісія розпочинає перевірку фактичної наявності 

товарно-матеріальних цінностей на роздрібному підприємстві. 

Під час проведення інвентаризації складаються інвентаризаційні описи, 

акти інвентаризації, звіряльні відомості, які оформлюються відповідно до 

вимог, установлених Положенням про документальне забезпечення записів 

у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів 

України від 24 травня 1995 року № 88. Матеріали інвентаризації можуть бути 

заповнені як рукописним способом, так і за допомогою електронних засобів 

обробки інформації. 
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2. Визначення результатів інвентаризації. Розрахунок природних втрат. 

У випадку, якщо під час перевірки описів виявлені помилки, 

призначається контрольна перевірка якості інвентаризації, яку проводить 

постійно діюча інвентаризаційна комісія за участю членів робочої 

інвентаризаційної комісії і матеріально-відповідальної особи обов' язково до 

відкриття магазину. При цьому звіряють з описом найбільш цінні матеріальні 

цінності та ті, що користуються шдвищеним попитом. 

За результатами контрольної перевірки складається акт. Якщо під час 

проведення контрольної перевірки будуть виявлені розбіжності між 

фактичною наявністю і записами товарно-матеріальних цінностей в 

інвентаризаційному описі, керівник підприємства призначає інший склад 

інвентаризаційної комісії. Ця комісія проводить на роздрібному торговому 

підприємстві повторну інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей. 

Результати інвентаризації на роздрібних торгових підприємствах повинні 

бути визначені не пізніше наступного дня після завершення інвентаризації в 

магазині. 

Виведення результатів інвентаризації в бухгалтерії оформляють 

порівняльною відомістю результатів інвентаризації на роздрібних торгових 

підприємствах.  

Окремими позиціями в порівняльній відомості записують дані про 

грошові кошти, товари, тару та інше майно, яке підлягає інвентаризації із 

товарно-матеріальними цінностями. 

У звіряльній відомості окремими колонками записують дані про суми 

природних втрат та суми остаточних нестач і надлишків. 

Списання природних втрат здійснюють на підставі спеціального 

розрахунку. 

Розмір природних втрат в цілому по роздрібному торговому підприємству 

за міжінвентаризаційний період визначається на підставі розрахунку, який 

складають у бухгалтерії за участю матеріально-відповідальної особи. Вказаний 

розрахунок повинен бути затверджений керівником роздрібного підприємства. 

Порядок обліку нестач товарів, виявлених під час інвентаризації, 

розглянемо на прикладі. 

Приклад. Інвентаризації в торговельному залі магазина проводяться 1 

раз на тиждень. У результаті інвентаризації виявлено нестачу товару на 

суму 18 грн. (з них 12 грн. припадають на первісну вартість товару, 6 грн.- 

на торгову націнку). Втрати в межах норм природного убутку склали 6,30 

грн. (з них 4,20 грн. припадають на первісну вартість товару, 2,10 грн. - на 

торгову націнку). Винну в нестачі особу встановлено. 
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3. Відображення результатів інвентаризації в обліку. 

 

 

Кореспонденція бухгалтерських рахунків за результатами 

інвентаризації на підприємствах роздрібної торгівлі 

№ 

з/п 

Зміст господарської 

операції 

Кореспонденція 

рахунків 

Сума, 

грн. 

Дебет Кредит 

1 Списано первісну вартість товарів, 

яких не вистачає 
947 282 12,00 

2 Списано торгову націнку, що 

припадає на товари, яких не вистачає 
285 282 6,00 

3 Нараховано податкові зобов’язання з 

ПДВ на суму понаднормової нестачі 

((12,00 грн. - 4,20 грн.) х 20 % : 100 

%) 

947 

643 

643 

641 

1,56 

1,56 

4 Відображено заборгованість винної 

особи з відшкодування 

понаднормової нестачі (7,80 грн. + 

1,56 грн.) 

375 716 9,36 

5 Суму відшкодування від винної особи 

отримано до каси підприємства 
301 375 9,36 

6 Списано на фінансовий результат:    

- втрати від нестачі товарів 791 947 13,56 

- доходи від відшкодування нестачі 

винною особою 
716 791 9,36 

 

 

 

Викладач: Пластун Н.І.  

VIBER: +380963731507  
e-mail: plastunnata81@gmail.com 
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