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ACCOUNTING BY THE ACCOUNTING METHOD

Бухгалтерський облік як система наукових знань у порівнянні з обліковою практикою останнім чаX
сом є об'єктом певної критики, адже сучасні економічні процеси суттєво випереджають його науковий
розвиток. Пошук напрямів пожвавлення такого розвитку ведеться переважно за рахунок формування
підходів щодо обліку нових елементів господарської діяльності. Проведений огляд результатів наукових
досліджень дозволяє стверджувати, що суттєвого приросту наукових знань у галузі бухгалтерського обX
ліку не відбувається, адже його методологія залишається без змін. Одним з дискусійних методів, що, на
думку науковців з пострадянських країн, входить до складу методології бухгалтерського обліку є інвенX
таризація. За результатами дослідження встановлено, що генезис інвентаризації пов'язаний з господарсьX
кою діяльністю та необхідністю здійснення контролю за її результатами. Пізнавальний потенціал інвенX
таризації був використаний у практиці бухгалтерського обліку та згодом був включений до методології
бухгалтерського обліку. Встановлено, що інвентаризації притаманна виключно контрольна функція.
Проведення інвентаризації спрямоване на встановлення повноти документування всіх фактів господарсьX
кого життя, формування підстав для перевірки правильності оцінки майна та фінансових зобов'язань,
відображення їх на рахунках бухгалтерського обліку та подальшого відображення у звіті про майновий
стан суб'єкта господарювання. Вивчення норм законів, що регламентують господарську діяльність та
ведення бухгалтерського обліку, дозволяє встановити факт виокремлення інвентаризації з процесу веX
дення бухгалтерського обліку. Сформовано достатню доказову базу для встановлення відсутності підстав
визнання інвентаризації методом бухгалтерського обліку.
One of the factors of successful development of business entities in market conditions is the quality of
information provision of the process of making managerial decisions. Currently, this issue is located in the plane
of accounting as a industry of scientific knowledge and practical activities.
A review of the results of scientific research suggests that there is no significant increase in scientific knowledge
in the field of accounting, because its methodology remains unchanged.
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However, there are questions about it. One of the discussion methods, which, according to scientists from
postXSoviet countries, is part of the accounting methodology is inventory.
The research of the level of reasonableness of the attribution to the methods of accounting inventory should
become an impetus to revise its methodology and find finding ways to transform the areas of accounting as a
field of scientific knowledge.
The purpose of the research is to form an evidence base of unreasonable inclusion of inventory to accounting
methods. According to the results of the study, it has been established that the genesis of inventory is associated
with economic activity and the need to control its results. The cognitive potential of inventory was used in
accounting practice and subsequently included in the accounting methodology.
It has been established that inventory is inherent exclusively control function. Inventory is aimed at
establishing completeness of documentation of all facts of economic life, the formation of grounds for verifying
the correctness of assessing property and financial obligations, reflecting them on accounting accounts and
further reflection in the report on the property state of the entity.
The study of the rules of law governing economic activity and accounting, allows to establish a fact of
separation of inventory from the accounting process. A sufficient evidence base has been formed to establish the
absence of grounds for recognizing the inventory by the method of accounting. The obtained results are of
scientific significance, as they will form a modern worldview basis for finding ways to transform accounting as a
system of scientific knowledge, as well as to review the theoretical and practical significance of inventory in
controlling the activities of economic entities.

Ключові слова: бухгалтерський облік, методологія бухгалтерського обліку, метод бухгалтерського об
ліку, інвентаризація.
Key words: accounting, accounting methodology, accounting method, inventory.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Нині переважна більшість науковців прикладає мак$
симум зусиль для розвитку науки "бухгалтерський
облік". Про це свідчить велика кількість захищених кан$
дидатських та докторських дисертацій. Розвиток науки
вбачається в обгрунтуванні складових метатеорії, обу$
мовленому у нових викликах перед бухгалтерським об$
ліком, появі нових об'єктів бухгалтерського обліку та
нових інформаційних запитів.
Розвиваючи науку "бухгалтерський облік", переваж$
на більшість дослідників робить певні спроби розвину$
ти методологію, адже саме новий або удосконалений
метод, складає наукову новизну дослідження. Наразі
спостерігаються цікаві факти, коли досліджується про$
блематика нового об'єкту обліку, а метод бухгалтерсь$
кого обліку залишається незмінним, за винятком кон$
статації його "розширення" або "поглиблення".
Такий розвиток бухгалтерського обліку як системи
наукових знань за майже незмінної методології бухгал$
терського обліку пояснюється тим, що вітчизняна об$
лікова наука є консервативною. Означена ситуація та$
кож свідчить про дискусійність цілісності, системності
та завершеності відповідних наукових досліджень. Адже
насправді відбувається обгрунтування доцільності
включення до існуючого переліку об'єктів бухгалтерсь$
кого обліку нового об'єкта без зміни методології обліку,
а також у найкращому випадку, формулювання пропо$
зицій щодо визначення рахунку для обліку такого об$
'єкта та пропозицій щодо удосконалення звітності.
У переважній більшості випадків це обумовлено
існуючим негласним "табу" на перегляд складу методо$
логії бухгалтерського обліку. Одним з небагатьох ме$
тодів бухгалтерського обліку, щодо якого виникають
запитання, є інвентаризація.

24

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
У переважній більшості досліджень, опублікованих
останнім часом, питання інвентаризації розглядаються
у різних аспектах: організації та проведення, у т.ч. на
підприємствах різних галузей національної економіки
[1—3]; передумови для складання фінансової звітності
[4; 5]; складової процедури аудиту [6]; складової внут$
рішньогосподарського контролю [7]; методики її про$
ведення за різними об'єктами, зокрема, власним капі$
талом [8], електронними грошима [9].
Автори означених, а також інших публікацій зазна$
чають, що інвентаризація:
— є елементом методу бухгалтерського обліку, зав$
дяки якій перевіряється наявність власного капіталу на
підприємствах [10]; інвентаризація власного капіталу не
тільки можлива, але й необхідна, адже тим самим за$
безпечується фінансова незалежність підприємства від
кредиторів. У цьому випадку "обмежуватися лише ор$
ганолептичними методами не потрібно, на практиці слід
застосовувати також прийоми документального конт$
ролю" [11, c. 46];
— це "один із найважливіших методів бухгалтерсь$
кого обліку, внутрішньогосподарського контролю" [7,
c. 85], який "… виконує контрольну функцію обліку, що
дозволяє виявити випадки необгрунтованого зменшен$
ня капіталу господарюючого суб'єкта, вкладеного в різні
види майна (активів)" [7, c. 83];
— це метод обліку [3];
— "… є одним з найважливіших методів бухгалтерсь$
кого обліку й фінансово$господарського контролю" [2,
c. 178];
— є методом обліку і контролю, є тим інструмен$
том, який "… визначає достовірність даних бухгалтерсь$
кого обліку та фінансової звітності" [5, c. 172];
— при складанні фінансової МСФЗ$звітності — це
аналіз критеріїв визнання елементів фінансової
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звітності, формування ставлення (відношення) до наяв$
них активів, елементів капіталу і зобов'язань, оцінку їх
вартості з точки зору адекватності застосування МСФЗ
[4, с. 299];
— "… один із прийомів виконання процедур аудиту,
…" [6, c. 244]. Цікавим є те, що, на думку автора, інвен$
таризація — це прийом, а переважування, обмір, пере$
рахунок, контрольні заміри — це способи проведення
[6, c. 245].
Ще далі пішов К. Безверхий, який опублікував стат$
тю, згідно назви якої інвентаризація є об'єктом обліку і
контролю обліково$звітної інформації [12]. Суттєвим
недоліком даної публікації, на нашу думку, є відсутність
аргументації задекларованої назви, а також відсутність
авторської позиції стосовно інвентаризації як методу
пізнання обліку і контролю, хоча це й не дивно, адже
будь$який об'єкт обліку не може бути його методом.
Варто також звернути увагу, що є публікації, авто$
ри яких, можливо й з об'єктивних причин, залишають
поза обговоренням питання щодо ідентифікації інвен$
таризації в системі елементів методу або методів бух$
галтерського обліку [1; 9; 13].
На завершення огляду останніх публікацій та до$
сліджень слід нагадати, що автори окремих кандидатсь$
ких дисертацій стверджують, що за результатами про$
веденого дослідження ними поглиблено інвентаризацію
як елементу методу бухгалтерського обліку, однак тут
слід погодитися із С. Головим, який зазначає, що роз$
ширення та поглиблення методів не можна зробити в
принципі та запитує: "Адже хіба хтось з науковців ба$
чив поглиблення аналізу, синтезу, групування, абстра$
гування, подвійного запису, калькулювання тощо" [14,
c. 4].
Вищевикладене свідчить про існування підгрунтя
щодо полеміки відносно обгрунтованості твердження,
що інвентаризація є елементом або методом бухгал$
терського обліку.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є формування доказової бази без$
підставності ідентифікації інвентаризації елементом/
методом бухгалтерського обліку.
Методи дослідження: історіографічний метод, за$
стосування якого дозволило встановити генезис по$
глядів на значення інвентаризації у господарюванні;
бібліографічний метод, що сформував підстави для фор$
мування уявлення щодо ідентифікації інвентаризації як
складової методології бухгалтерського обліку; методи
абстрагування, синтезу та узагальнення для формуван$
ня аргументів та висновків про відсутність достатніх та
переконливих підстав визнання інвентаризації безумов$
ним методом бухгалтерського обліку.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ
Питання включення інвентаризації до практики
бухгалтерського обліку, пізніше теорії, її методу, а зго$
дом — до системи наукових галузевих знань завжди тур$
бувало дослідників.
Місце інвентаризації в теорії бухгалтерського об$
ліку не завжди було беззаперечним, однак в історії люд$
ства, зокрема в питаннях контролю господарських за$
собів залишається вкрай важливим. Зокрема, аналіз на$
укових праць дослідників історії обліку дозволив вста$
новити факти її проведення ще в добу Давнього Єгипту
(IV—III тис. до н.е.), у Китаї (ХІІІ—VII ст. до н.е.), в
Давній Греції (V ст. до н.е.), у Стародавній Римі (VIII
ст. до н.е. — V ст. н.е.), у період Середньовіччя (V ст. —
кінець XV ст.) [15].
Починаючи з 1494 року завдяки праці Луки Пачолі
"Трактат про рахунки та записи" інвентаризація поча$
лася розглядатися як складова бухгалтерського обліку.
Означений тренд також спостерігався у працях Доме$
ніко Манчіні "Подвійна книга та її журнал, що в пізній
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час складена та старанно викладена за венеціанським
звичаєм" (1534 р.), Яна Імпіна "Чудова прекрасна пра$
ця, що викладає спосіб і форму рахункових книг, дуже
корисна та необхідна всім торговцям, приймальникам,
контролерам, нотаріусам та багатьом іншим" (1543 р.),
Вольфганга Швайкера "Подвійна бухгалтерія" (1549 р.),
Валентина Меннгра "Практичні листи" (1550 р.), Анже$
ло ді Пієтро "Введення для вивчаючих господарство"
(1586 р.).
Інформація про інвентаризацію та порядок складан$
ня інвентарю, окрім зазначених праць, була наведена у
балансах XVI ст. товариства А. Гауса, Г. Лангнауера,
У. Лінка, А. Фугера [15]. Головний висновок після вив$
чення означених праць — це те, що інвентаризація роз$
глядалася як робота по складанню інвентарю.
Варто звернути увагу на факт, який часто ігнору$
вався дослідниками. Йдеться про те, що на початку XX
ст. нормами німецького законодавства фактично було
встановлено, що річний баланс не обов'язково супро$
воджується інвентаризацією [15, c. 14].
Дослідження доби Київської Русі (IX—XII ст.), доби
Петра I (XVII ст.), а також окремих публікацій XVIII$
XIX ст. у контексті розвитку бухгалтерського обліку,
проведене Я. Соколовим засвідчує факт того, що інвен$
таризація пов'язувалася зі складським обліком, мате$
ріальною відповідальністю, а також сільськогоспо$
дарським обліком. Проте важливим для нашого дослід$
ження є те, що інвентаризація стає елементом ревізії
[15].
В англосаксонському світі наприкінці XIX ст. з'яв$
ляється новий вид контролю — аудит. Його фундатор,
Л.Р. Діксі, зазначав, що провести аудит можливо лише
шляхом перевірки документів та проведення інвентари$
зації цінностей [15, c. 17].
Повертаючись до зв'язку інвентаризації з бухгал$
терським обліком, варто також звернути увагу на на$
ступне. Нам не вдалося встановити факт першого задо$
кументованого визнання інвентаризації елементом ме$
тоду бухгалтерського обліку. Водночас нами встанов$
лено, що:
— на думку Л.І. Гомберга, фундатора концепції,
названої "економологія", інвентаризація ставить за мету
визначення "господарської сили підприємства", інвен$
таризаційна робота залежить від поставленої мети і не
є обовязком, роботою бухгалтера, адже здійснюється
адміністрацією [15, c. 18];
— інвентаризація, на думку Ж.А. Фламмінка, є об$
ліком внутрішньої діяльності, яка формуватиме один з
напрямів еволюції обліку, що має завершитись злиттям
бухгалтерського обліку з економікою підприємства [15,
c. 18].
На нашу думку, справжня причина віднесення інвен$
таризації до складу методу бухгалтерського обліку по$
лягала у тому, що, як зазначав
Ф. Єзерський, визначення фінансового результату
за звітний період досягалося лише шляхом проведення
інвентаризації [15, c. 19]. Водночасдослідник підкрес$
лював, що визначення результатів господарської діяль$
ності на будь$який момент можна досягти завдяки
інформації, що міститься в облікових регістрах. Те, про
що писав Ф. Єзерський у 1883 р., нині реалізується зав$
дяки рахункам бухгалтерського обліку та методиці виз$
начення фінансового результату.
Неоднозначної думки щодо зв'язку інвентаризації
з бухгалтерським обліком дотримувався О.П. Руда$
новський. Він різко критикував те, що інвентаризацію
зараховували до складу методу бухгалтерського обліку
[17, c. 23], та вважав, що право на існування у бухгал$
терському обліку має лише рахункова інвентаризація
[15, c. 21].
На завершення історичного огляду варто також зга$
дати, що П. д'Альвізе, учень Ф. Бести у 1934 р. в одній зі
своїх публікацій розглядав інвентаризацію бухгалтерсь$
кою процедурою, яка забезпечує контроль достовір$
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Таблиця 1. Методологія бухгалтерського обліку

№
з/п

ПІБ вченого,
рік публікації роботи

Д*

І*

О*

К*

Р*

ПЗ*

Б*

З*

1

Астахов В.П., (1997)

+

+

+

+

+

+

+

+

2

Афанасьев А.А., (1952)

+

-

+

+

+

+

+

-

3

Булатова З.Г.,
Булатов М.А., (1997)

+

+

+

-

+

+

-

+

4

Василенко В.П., (1937)

+

-

-

-

+

+

+

-

5

Ващинський Г.В., (1956)

+

+

+

+

+

+

+

-

6

Грабова Н.М., (1998)

+

+

+

+

+

+

+

+

7

Кірейцев Г.Г., (1992)

+

+

+

+

+

+

+

+

8

Кузьмінський А.М.,
Кузьмінський Ю.А., (1999)

+

+

+

+

+

+

+

+

9

Кутер М.І., (1997)

+

+

+

-

+

+

+

+

10

Макаров В.Г., (1955, 1983)

+

+

+

+

+

+

+

+

11

Мєзенцев П.В., (1956)

-

-

-

-

+

+

+

-

12

Мітюшкін Т.С., (1957)

+

+

+

-

+

+

+

-

13

Німчинов П.П., (1977)

+

+

-

-

+

+

+

+

14

Сопко В.В., (1998)

+

+

+

+

+

+

-

+

15

Сумцов А.І., (1975)

+

+

+

+

+

+

+

+

16

Щенков С.О., (1973)

-

-

-

-

-

+

+

-

Примітки: * Д — документація, І — інвентаризація, О — оцінка, К — калькуляція, Р — рахунки, ПЗ — подвійний запис,
Б — баланс, З — звітність.
Джерело: складено на підставі [15, c. 117—118].

ності облікових даних та здійснюється з метою управ$
ління підприємством [15, c. 21].
Результати проведеного нами дослідження дозво$
ляють стверджувати, що жодний з представників за$
хідних облікових шкіл (італійської, — Ф. Марчі,
Д.Л. Кріппа, Ф. Вілла; французької, — Е.П. Леоте і А. Гіль$
бо, П.Ж. Прудон та Р.П. Коффі; німецької, — Г. Курц$
бауер, Г.Д. Аугшпург; англійської, — Д.В. Фултон, Л.Р.
Діксі, Е. Купер, Т. Вельтон), — фундаторів бухгалтерсь$
кого обліку як науки про інвентаризацію не згадував [18,
c. 29].
Дослідження місця інвентаризації в теорії бухгал$
терського обліку в радянську добу засвідчило факт пев$
ної полемічності до 1960 років та певної одностайності
до моменту розпаду СРСР (табл. 1).
Для цього дослідження інтерес складають аргумен$
тація науковців радянської доби.
Попри те, що вітчизняний бухгалтерський облік у
частині його теоретико$методологічних аспектів є дос$
татньо консервативним, в науковій та навчально$мето$
дичній літературі неодноразово висловлювались думки
щодо безпідставності включення інвентаризації до скла$
ду методу бухгалтерського обліку. Зокрема, така або
подібна позиція викладалася у роботах, П.Н. Василенка,
С.С. Вєдєрнікова, Р.Я. Вейцмана, О.Ф. Галкіна, М.Ф. Огій$
чука та Г.І. Войчука, М.В. Дембінського та С.Г. Овсян$
нікова, Я.М. Гальперіна, Н.А. Кіпарісова та М.А. Леонть$
єва, М.П. Кондракова, І.О. Ламикіна, М.Л. Макальсь$
кої та А.Ю. Дєнісова, О.П. Рудановського, А.К. Фарад$
жева, С.О. Щенкова.
Так, зокрема, відносно місця інвентаризації в теорії
та практиці бухгалтерського обліку окремі вчені зазна$
чають, що " … вона є дією періодичною, може бути і не
бути, тоді як елемент дослідження предмету, що вив$
чається, неодмінно повинен бути [15]. Такі узагальнен$
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ня базувались на результатах спостережень, за якими,
у 1955 році достатньо великий відсоток підприємств,
формально, або взагалі не проводячи інвентаризацію,
роками вели бухгалтерський облік та складали баланс
[15]. Про це також свідчать й результати дослідження,
проведеного через 43 роки, у 1998 р., згідно з якими на
40 з 214 досліджених підприємств м. Житомира та Жи$
томирської області ігнорувалися вимоги щодо обов'яз$
кового проведення інвентаризації перед складанням
балансу та річної звітності, що однак не заважало вес$
ти бухгалтерський облік та не мати зауважень зі сторо$
ни контролюючих органів щодо достовірності даних
обліку та звітності [15, c. 101]. Слід зазначити, що на$
разі такі тенденції збереглися, особливо на малих
підприємствах приватного сектору економіки. Про це
зазначають О. Малишкін, М. Кац, за аудиторськими спо$
стереженнями яких "… і процедури, і результати інвен$
таризації на багатьох підприємствах залишаються пе$
реважно формальними та не відображують реальних
показників стану активів і зобов'язань. Чимало
підприємств приватного сектору економіки взагалі не
проводять інвентаризації навіть формально" [18, c. 3].
У науковій та навчально$методичній літературі ра$
дянської доби неодноразово висловлювалися думки
щодо сумнівності віднесення інвентаризації до складу
методу бухгалтерського обліку, про що нами зазнача$
лось у попередніх дослідженнях [15]. Так, зокрема, були
переконливі доведення, що інвентаризація — це спосіб
господарського контролю, за допомогою якого вирі$
шується лише одне завдання обліку, а саме визначення
відповідності облікових даних фактичним; а всі інші пи$
тання, які розв'язуються в процесі інвентаризації — це
питання виключно господарського контролю. Також
існували думки, що більшість визначень поняття "інвен$
таризація", які наводились в економічній літературі, не
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відображають її сутності як складової частини методу
бухгалтерського обліку [15]. Неодноразово акцентува$
лась увага, що інвентаризація не метод обліку, а лише
контрольна операція, вона є достатньо трудомістка і
достовірність показників балансу залежить від удоско$
налення поточного бухгалтерського обліку [15]. У дос$
лідженнях, які проводились нами наприкінці 90$х років,
ми звертали увагу на позицію П.Н. Василенко, за якою
інвентаризація як елемент методу бухгалтерського об$
ліку не містить у собі облікових функцій, проте склад$
ність та важливість завдань, які вирішуються, виводить
інвентаризацію далеко за межі бухгалтерського обліку
[15].
У кінці 90$х років В.М. Мурашко зазначав, що про$
блема визначення інвентаризації як одного з елементів
методу бухгалтерського обліку і віднесення її до бух$
галтерської процедури залишається складною, нероз$
в'язаною та, відповідно, такою, що потребує окремого
дослідження [19, с. 24].
Наразі сумніви щодо обгрунтованості визнання
інвентаризації методом, або елементом методу бухгал$
терського обліку також мають місце. Зокрема, на дум$
ку О. Малишкіна та М. Кац, "… інвентаризація стає фор$
мою контролю адміністрації підприємства, а не мето$
дом обліку, отже втрачає властивості функції бухгал$
терського обліку. … Вона втрачає статус обов'язкового
елемента методу бухгалтерського обліку" [18, c. 4].
Отже, наразі існує до статня критична маса
сумнівів щодо обгрунтованості визнання інвентари$
зації методом, або елементом методу бухгалтерсько$
го обліку.
Враховуючи погляди науковців на проблему, а та$
кож результати дослідження, викладені у роботі [16],
доцільно викласти й окремі власні аргументи, які також
ставлять під сумнів тезу про те, що інвентаризація є еле$
ментом методу бухгалтерського обліку.
Зокрема, якщо бухгалтерський облік розглядати як
систему у доволі спрощеному вигляді, головними еле$
ментами якої є суб'єкт обліку (бухгалтер), обліковий
процес або облікові процедури та об'єкт бухгалтерсь$
кого обліку, а облікові процедури розглядати як обліко$
вий процес у ході якого обов'язково мають застосову$
ватися усі елементи методу, застосування якого дозво$
ляє дослідити об'єкт обліку та досягти мети обліку, то
інвентаризація як елемент методу не вписується в таку
систему, адже:
— інвентаризація проводиться не бухгалтерами, а
інвентаризаційною комісією (за винятком інвентари$
зації зобов'язань, яка за методикою проведення немає
нічого спільного з інвентаризацією матеріально уречев$
лених — активів суб'єкта господарювання, окрім назви).
Виходячи з мети її проведення, а саме: підтвердження
достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансо$
вої звітності, у тому числі документального підтверд$
ження наявності, стану та оцінки активів та зобов'язань,
а отже повноти та правильності облікових процедур,
виконаних обліковцями, обумовлює включення до скла$
ду інвентаризаційної комісії співробітників бухгалтерії
безпідставним;
— інвентаризація — єдиний з віднесених наразі до
елементів методу бухгалтерського обліку, відпові$
дальність за організацію та проведення якого разом з
організацією бухгалтерського обліку покладено на ке$
рівника суб'єкта господарювання (ст. 10 Закону Украї$
ни "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні", ст. 145 Господарського кодексу України,
ст.164$2 Кодексу України про адміністративні порушен$
ня);
— об'єкти інвентаризації не співпадають з об'єкта$
ми бухгалтерського обліку. Водночас можливості інвен$
таризації в суспільно$економічному та духовному житті
соціуму є настільки широкими, що вона проводиться
відносно: платників податку на додану вартість; викидів
важких металів; джерел іонізуючого випромінювання,
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що містять радіоактивну речовину; антропогенних ви$
кидів та абсорбції парникових газів; природних та істо$
рико$культурних ресурсів; нормативно$правових актів;
культових будівель, церковних приміщень та майна; зе$
мель; цілісних майнових комплексів; трудових навичок;
енергоресурсів, туристичних ресурсів тощо [20].
На нашу думку, розглядаючи питання методології
бухгалтерського обліку слід зважати на те, що су$
купність методів, завдяки застосуванню яких в сукуп$
ності досягається мета бухгалтерського обліку як про$
цесу. Жодний метод, або елемент методу при його ок$
ремому застосуванні не дозволяє досягти мети бухгал$
терського обліку. І навпаки, якщо ми проігноруємо хоча
б один з методів мета бухгалтерського обліку буде не$
досяжною, це стосується в першу чергу таких елементів
як документування, оцінка, калькулювання, рахунки,
подвійний запис. Інвентаризація в бухгалтерському об$
ліку виконує допоміжне значення: усунення можливих
викривлень інформації, заповнення можливого інфор$
маційного вакууму.
На відміну від теорії та практики бухгалтерського
обліку, значення інвентаризації в теорії та практиці гос$
подарського контролю безумовно важливе, адже її слід
розглядати як підтеорію, оскільки сформований поня$
тійний апарат, ідентифіковано об'єкт, мету, завдання,
суб'єкт, існує класифікація, визначені принципи, а та$
кож метод та його складова [21].
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Головним висновком дослідження є те, що інвента$
ризації притаманна виключно контрольна функція,
адже її проведення дозволяє перевірити достовірність
задокументованих фактів зміни структури та обсягів
майна (наявність впливу на документацію, як елемент
методу бухгалтерського обліку), правильність оцінки
(вплив на оцінку як елемент методу бухгалтерського
обліку), та достовірність балансу (як форми звітності
та як рівноваги між активами та пасивами суб'єкта гос$
подарювання). Проведення інвентаризації дозволяє
уточнити записи на бухгалтерських рахунках (вплив на
бухгалтерські рахунки як елемент методу бухгалтерсь$
кого обліку), проведені подвійним записом (вплив на
подвійний запис як елемент методу бухгалтерського об$
ліку). Отже, інвентаризація як спосіб пізнання дійсності
впливає на методи бухгалтерського обліку, проте, жод$
ний з елементів методу бухгалтерського обліку не має
впливу на інвентаризацію. Отже, відсутність зворотно$
го зв'язку дозволяє дійти висновку про необгрун$
тованість позиції щодо віднесення інвентаризації до
системи елементів методу бухгалтерського обліку. Не$
обхідно зазначити й про те, що нормами господарсько$
го права (п. 6, ст. 145 ГКУ) інвентаризація позиціонуєть$
ся окремо від бухгалтерського обліку. Цей аргумент для
теоретиків бухгалтерського обліку є не принциповим,
однак його існування ігнорувати не варто.
Отже, в теорії та практиці бухгалтерського обліку
за ознаками об'єкту, суб'єкту, завдань, взаємозв'язків
та взаємовпливів між елементами системи існує більше
аргументів щодо необгрунтованості віднесення інвента$
ризації до складу системи елементів його методу ніж
таких, що доводять зворотне.
Сподіваємось, що проведене дослідження, а також
висновки, одержані за його результатами, спонукати$
муть дослідників ще раз уважно переглянути зміст ме$
тодології бухгалтерського обліку та зробити перекон$
ливі кроки у напрямі трансформації бухгалтерського
обліку як системи наукових знань та зроблять вагомий
внесок у його подальший розвиток.
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