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на підвищення ефективності економічної діяльності, а на боротьбу за приві-
леї, які отримують лояльні та віддані режиму члени правлячої партії. Таким 
чином, відсталість Північної Кореї буде прогресувати, доки не будуть змінені 
політичні та економічні інститути цієї держави. 
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РОЛЬ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ У РОЗКРИТТІ ЕКОНОМІЧНИХ 
ЗЛОЧИНІВ 

Первинна документація не завжди може охопити всі господарські яви-
ща в момент їх здійснення(природні витрати, викликані усушкою, утрускою, 
використанням при зберіганні, транспортуванні, відпуску, стихійні лиха, не 
відповідність фактичних даних обліку через помилки, розкрадання, псування, 
зловживання тощо) У зв’язку з цим виникає об’єктивна необхідність у такому 
способі, який би забезпечив можливість взяти на облік перераховані явища і 
процеси. Це досягається за допомогою інвентаризації. Вона є одним із важли-
вих засобів боротьби за дотримання економії, за покращення всіх сторін фі-
нансово-господарської діяльності, як спосіб фактичного контролю стану гро-
шових коштів і товарно-матеріальних цінностей а також одним із засобів роз-
криття економічних злочинів. 

Отже інвентаризація-це спосіб перевірки відповідності об’єктів обліку в 
натурі даним бухгалтерського обліку і підтвердження правильності та досто-
вірності бухгалтерського обліку та звітності. 

Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінан-
сової звітності підприємства зобов’язані проводити інвентаризацію активів і 
зобов’язань, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх 
наявність, стан і оцінка.  

Основними завданнями перевірки є: 
– виявлення фактичної наявності активів та перевірка повноти відобра-

ження зобов’язань, коштів цільового фінансування, витрат майбутніх періодів; 
– установлення лишку або нестачі активів шляхом зіставлення фактич-

ної їх наявності з даними бухгалтерського обліку; 
– виявлення активів, які частково втратили свою первісну якість та спо-

живчу властивість, застарілих, а також матеріальних та нематеріальних акти-
вів, що не використовуються, невикористаних сум забезпечення; 

– виявлення активів і зобов’язань, які не відповідають критеріям ви-
знання. 
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Обов’язково інвентаризацію проводить у разі встановлення фактів кра-
діжок або зловживань, псування цінностей (на день встановлення таких фак-
тів) в обсязі, визначеному керівником підприємства або за судовим рішенням 
або на підставі належним чином оформленого документа органу, який відпо-
відно до закону має право вимагати проведення такої інвентаризації. У цих 
випадках інвентаризація має розпочатися у термін та в обсязі, зазначених у 
належним чином оформленому документі цих органів, але не раніше дня 
отримання підприємством відповідного документа. 

Ці підстави застосовуються слідчим, прокурором, судом. Відповідно до 
статті 66 КПК України вони мають право вимагати проведення ревізій.  

Методи документального (ревізія, перевірка) і фактичного (інвентари-
зація, контрольні обміри виконаних робіт та ін.) контролю можуть викорис-
товуватися правоохоронними органами як окремо, так і в їх поєднанні. 

Матеріали документального і фактичного контрою суб’єкта господарю-
вання використовуються правоохоронним органом як підстави порушення 
кримінальної справи, якщо в них знайшли відображення ознаки економічного 
злочину. Матеріали ревізії набувають значення доказів тільки після їх переві-
рки процесуальними засобами, зокрема шляхом призначення судово-бухгал-
терської експертизи. Статусу процесуальної фігури ревізор набуває, коли він 
виступає у кримінальній справі як свідок і може повідомити про факти, які 
стали йому відомі в результаті застосування спеціальних бухгалтерських 
знань при виконанні своєї службової ревізійної діяльності. 
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СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ ЯК ФАКТОР 
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

На сучасному етапі розвитку інноваційна діяльність і промислове вико-
ристання її результатів стали неодмінними умовами здійснення розширеного 
відтворення в усіх розвинених країнах. Зміна економічної ролі інновацій в ін-
дустріально розвинених країнах призвело до формування інноваційної еко-
номіки, де інноваційні процеси є факторами економічного зростання. Україна 


