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Анотація.  У статті досліджено проблемні питання інвентаризації основних засобів в електроенергетичних підприєм-
ствах України. Акцентовано увагу на корисності інвентаризаційної процедури під час прийняття управлінських рішень. 
Розглянуто галузеві особливості основних засобів електроенергетичних підприємств. Проаналізовано критерії технічно-
го стану розподільчих мереж. Встановлено доцільність подальшого розвитку моніторингу технічного стану електрич-
них мереж. Виявлено спільні ознаки інвентаризаційної процедури та моніторингу технічного стану електричних мереж 
електроенергетичних компаній. Запропоновано інтегрований підхід до інвентаризації основних засобів електроенерге-
тичних підприємств. Виділено переваги інтегрованого підходу інвентаризації розподільчих мереж.
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Abstract. The article investigates the problematic issues of inventory of fixed assets in electric power enterprises of Ukraine. 
Researchers’ approaches to the tasks and essence of inventory are analyzed. The requirements of normative acts to the purpose 
of conducting the inventory are highlighted. It was found that the information obtained during the inventory should be relevant, 
useful in making management decisions. The branch features of fixed assets of electric power enterprises are considered. The main 
activity of the regional electric power enterprise is the distribution of electric energy on the territory of the respective region within 
the location of the distribution system in accordance with the license issued by the National Commission for State Regulation of 
Energy and Utilities. It is found out that the production fixed assets of electric power enterprises include power lines, transformer 
substations, industrial buildings, vehicles, machinery and equipment. Ensuring the efficient operation of distribution networks is 
a priority of the electricity market. It was found that the assessment of the technical condition of electrical networks is carried 
out in the process of their maintenance - inspections, inspections, tests and measurements, etc. Criteria of technical condition of 
distribution networks are analyzed. The following qualitative criteria are used to determine the technical condition of the object: 
good technical condition; satisfactory technical condition, unsatisfactory technical condition, unusable technical condition. The 
common features of the inventory procedure and monitoring of the technical condition of electric networks of electric power 
companies are revealed. An integrated approach to the inventory of fixed assets of electricity companies, which will provide timely 
and accurate information on the state of distribution networks to ensure the impact on the formation of investments in fixed assets 
The advantages of an integrated approach to the inventory of distribution networks.
Keywords: inventory, monitoring of technical condition of distribution networks, integrated approach, relevant information, 
electrical networks.

JEL Classification: M410.

Постановка проблеми. Інвентаризація походить від латинського слова invenire, що озна-
чає виявляти, знаходити. Інвентаризація зародилася і почала розвиватися в процесі розвитку 
людської цивілізації,  разом із виникненням обліку.  Палій В.Ф. та Соколов Я.В. зазначають, 
інвентаризація була одним з перших прийомів господарського обліку [1, c.6]. З розвитком 
світових економічних відносин поступово ускладнювалися підходи до суті, завдань, поряд-
ку проведення інвентаризації.

Сучасні автори в переважній більшості акцентують увагу на теоретичному та практично-
му обґрунтуванні інвентаризації як елементу методу бухгалтерського обліку та контрольної 
функції за збереженням майна. 

Розвиток бухгалтерського обліку як науки обумовлює необхідність розвитку її методоло-
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гії та вимагає додаткових досліджень теоретичних та практичних аспектів інвентаризації. 
Аналіз останніх досліджень. Різним аспектам розвитку інвентаризації приділяли увагу 

такі вчені як Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф., Кужельний М.В., Маздоров В.А., Метьюс М.Р., 
Палій В.Ф., Перера М.Х.Б., Соколов Я.В. та ін. В процесі еволюції господарського обліку 
поступово сформувалися завдання інвентаризації, а саме, визначення майна яким володіє 
власник; забезпечення збереження наявного майна; підтвердження залишків цінностей пе-
ред складанням річного балансу; оцінка і переоцінка активів та зобов’язань підприємства; 
підтвердження інформації, яка міститься документальних записах; використання як мето-
дичного прийому аудиту; забезпечення достовірності реєстрації фактів господарської діяль-
ності для цілей управління підприємством.

Інвентаризація в сучасних умовах розглядається науковцями як:
– спосіб контролю фактичної наявності товарно-матеріальних цінностей, грошових ко-

штів, стану розрахунків та його відповідності даним бухгалтерського обліку та одну й ту 
саму дату  [2, с.17];

– перевірка об’єктів в натурі органолептичним шляхом [22, с.58];
– перевірка фактичної наявності цінностей [3, с.142];
– сукупність обліково-аналітичних, товарознавчих, юридичних та інших органолептич-

них процедур фактичного стану об’єктів щодо відповідності їх кількісним та якісним ха-
рактеристикам [4, с.121];

– спосіб виявлення (з подальшим обліком) господарських засобів, не оформлених поточ-
ною документацією, для забезпечення достовірності показників обліку і контролю [5, с.226].

Інформація, отримана в результаті інвентаризаційної процедури має бути корисною для 
прийняття адекватних управлінських рішень, тобто бути релевантною.

Відокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми. Невирішеними рані-
ше частинами загальної проблеми є дослідження галузевих аспектів теорії та практики ін-
вентаризації в електроенергетичних підприємствах України з метою прийняття управлінсь-
ких рішень.

Мета дослідження. Метою статті є дослідження теорії та практики інвентаризації в елек-
троенергетичних підприємствах України

Основний матеріал. Височан О.С. окрім традиційних інформаційної, контрольної, со-
ціальної та виховної функцій інвентаризації, виділяє організаційно-допоміжну її функцію, 
яка полягає в забезпеченні умов для максимально-ефективного зберігання та використання 
суб’єктом господарювання власних ресурсів, виявленні недоліків в умовах зберігання та 
механізмі використання майна, інших цінностей, напрацювання рекомендацій щодо їх усу-
нення. Зазначена функція висуває додаткові вимоги до членів інвентаризаційної комісії, які 
повинні володіти спеціальними навиками та мати професійний досвід і кваліфікацію для 
технічного аналізу стану й середовища зберігання цінностей підприємства [6, с.50].

Павелко О.В. розглядає управлінську функцію інвентаризації, яка полягає в прийнятті 
управлінських рішень на підставі достовірної інформації [7, с. 62]. Бухгалтерський облік 
як система функціонує з метою надання користувачам необхідної інформації для прийнят-
тя управлінських рішень, тому, управлінська функція інвентаризації випливає з сутності 
бухгалтерського обліку як процесу виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, уза-
гальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та вну-
трішнім користувачам для прийняття рішень.

Зміст інвентаризації можна розкрити через мету, яку вона повинна вирішувати. Узагаль-
нюючи мету інвентаризації, яка пропонується в економічній літературі М.Я. Дем’яненко, 
В.В. Чудовець визначають її ієрархічну послідовність наступним чином:

– забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності;
– збереження майна підприємства;
– встановлення відхилень облікових даних від фактичної наявності господарських за-

собів;
– виявлення фактичної наявності і стану об’єкта, що перевіряється [8, с. 48].
Крім того, відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань від 

02.09.2014  № 879 метою інвентаризації є: 
– виявлення активів, які частково втратили свою первісну якість та споживчу властивість, 

застарілих, а також матеріальних та нематеріальних активів, що не використовуються, неви-
користаних сум забезпечення;

– виявлення активів і зобов’язань, які не відповідають критеріям визнання [9].
Інформація, отримана в результаті інвентаризаційної процедури має бути корисною для 

прийняття адекватних управлінських рішень, тобто бути релевантною.  Хендрексен Є. С. 
під релевантністю облікової інформації  розуміє певну бажану характеристику інформації, 
що може впливати на рішення користувачів, тобто визначати управлінські та інвестиційні 
рішення. Релевантність передбачає, що інформація повинна мати прямий стосунок або ви-
гідне застосування в діях, для яких вона призначалася, щоб забезпечити одержання бажано-
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го результату, тобто вона має бути доречною [10, с. 90]. 
На прийняття управлінських рішень впливають в тому числі галузеві особливості діяль-

ності підприємств. Так, основним видом діяльності обласного електроенергетичного під-
приємства є розподіл електричної енергії на території відповідної області в межах розта-
шування системи розподiлу вiдповiдно до лiцензiї, виданої Нацiональною комiсiєю, що 
здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Електрична мережа або електромережа – взаємозв’язана мережа, призначена для поста-
чання та розподілу електричної енергії від постачальників до кінцевих споживачів. Вона 
складається з генеруючих станцій, високовольтних ліній електропередач та розподільчих 
ліній, які доставляють електроенергію до розподільчих пристроїв підстанцій, ввідних при-
строїв, ввідно-розподільних пристроїв, та головних розподільних щитів.

До виробничих основних засобів електроенергетичних підприємств відносяться лінії 
електропередачі, трансформаторні підстанції, будівлі виробничого призначення, транспорт-
ні засоби, машини та устаткування. 

Пошук нових форм та методів управління, створення умов для забезпечення ефектив-
ної роботи розподільчих електричних мереж є пріоритетом суб’єктів електроенергетичного 
ринку. Тому актуальним є подальший розвиток відповідних інформаційних систем моніто-
рингу технічного стану розподільчих мереж.

В основі існуючої системи моніторингу технічного стану електричних мереж покладено 
нормативно-правові акти Міненерго, а саме, Оцінка технічного стану повітряних ліній елек-
тропередавання напругою від 35до 750 кВ : методичні вказівки у двох частинах : СОУ-Н 
ЕЕ 20.571:2007, Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану 
розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі: СОУ-Н 
МПЕ 40.1.20.576:2005 та ін. 

Оцінка технічного стану електричних мереж здійснюється в процесі їх технічного об-
слуговування – оглядів, перевірок, іспитів і вимірів тощо та полягає у  визначенні значень 
показників технічних параметрів об’єктів з виявленням місць, типів, кількості дефектів і 
пошкоджень і причин їх появи, що впливають на здатність об’єкта виконувати свої функції в 
забезпеченні технологічного процесу. Схематично моніторинг технічного стану розподіль-
чих мереж відображений на рис. 1.

Рис. 1. Моніторинг технічного стану електричних мереж

Джерело: узагальнено автором за даними [11]

Для визначення технічного стану об’єкта використовуються такі якісні критерії: добрий 
технічний стан; задовільний технічний стан, незадовільний технічний стан, непридатний до 
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експлуатації технічний стан (рис. 2).
Система моніторингу технічного стану електричних мереж здійснюється паралельно з 

іншим контрольним заходом – інвентаризацією в бухгалтерському обліку і ці контрольні 
заходи мають спільні ознаки.

По перше, інвентаризація є обов’язковою перед складанням річної фінансової звітності. 
У відповідності до Методичних вказівок з обліку та аналізу в енергосистемах технічно-
го стану розподільних мереж інформація про технічний стан об’єктів станом на 31 груд-
ня звітного року надається енергопостачальною компанією до Мінпаливенерго за формою 
56-енерго «Звіт щодо оцінки технічного стану об’єктів електричних розподільчих мереж».

По друге, відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань від 
02.09.2014  № 879 суцільною інвентаризацією охоплюються всі види активів підприємства 
незалежно від їх місцезнаходження, у тому числі які перебувають на реконструкції, модер-
нізації, консервації, у ремонті, запасі або резерві незалежно від технічного стану [9].

Згідно статті 50 Закону України «Про ринок електричної енергії» оператори систем 
розподілу розробляють та подають на затвердження Регулятору інвестиційні програми, пла-
ни розвитку систем розподілу на наступні п’ять років з урахуванням плану розвитку систе-
ми передачі на наступні 10 років [12], що  передбачає необхідність суцільного моніторингу 
технічного стану електричних мереж.

По третє, подібні проблеми виникають під час технічного огляду об’єктів. Так, об’єктив-
ною проблемою, яка існує при перевірці стану і оцінки активів підприємства, зокрема ос-
новних засобів, є достатня складність визначення їх реальної залишкової вартості та зносу. 
В цьому випадку доцільно при здійсненні інвентаризації визначати процент зносу того чи 
іншого об’єкта основних засобів, виходячи із дослідження інвентаризаційною комісією його 
фактичного технічного стану в цілому, його конструктивних елементів та строку служби. 
Отримані таким чином дані про процент зносу основних засобів є необхідною підставою та 
основою для подальшого визначення справедливої вартості таких об’єктів компетентними 
спеціалістами [8, с.91].

Рис. 2. Визначення технічного стану розподільчих мереж

Джерело: узагальнено автором за даними [11]

По четверте, як і процедури моніторингу технічного стану розподільчих мереж, процеду-
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ри інвентаризації розглядають як такі, що поєднують прийоми кількісного визначення ве-
личини об’єкта, встановлюють якісні параметри і характеристики його стану та подальшого 
отримання реальної вартості цього об’єкта [13, с. 134-135]. 

З метою дослідження спільних ознак інвентаризації основних засобів та системи моніто-
рингу розподільчих мереж ми використали визначення інвентаризації сформульоване С.В. 
Бардашем, а саме, під інвентаризацією слід розуміти перевірку та оцінку фактичної наяв-
ності об’єкта контролю, якому притаманний комплекс наступних господарсько-правових 
ознак: наявність розпорядчого документа; здійснення дій колегіальним органом; встанов-
лення кількісних і якісних характеристик об’єкта; реєстрація та оцінка фактів, норматив-
но-правове регулювання, рахункова та бухгалтерська обробка документів; узагальнення та 
реалізація результатів; прийняття рішень» [14].

Таблиця 1 
Спільні ознаки інвентаризації та моніторингу технічного стану розподільчих мереж

Ознака Інвентаризація Система моніторингу 
розподільчих мереж

Наявність розпорядчого 
документа

Наказ на проведення інвен-
таризації

Розпорядження керівника

Здійснення дій колегіальним 
органом

так так

Встановлення кількісних 
та якісних характеристик 

об’єкта

так так

Реєстрація та оцінка фактів  Інвентаризаційні описи Листки оглядів
Нормативно-правове 

регулювання
Наявне Наявне 

Рахункова та бухгалтерська 
обробка документів

так журнал дефектів

Узагальнення та реалізація 
результатів

Протоколи розбіжностей Відповідно до критеріїв 
оцінки технічного стану 

розподільчих мереж
Прийняття рішень Утримання з 

матеріально-відповідальних 
осіб, списання непридатних 

об’єктів

Розробка перспективних 
планів інвестування

Джерело: узагальнено автором за даними [11; 14]

Наявність спільних ознак зазначених контрольних заходів свідчить про необхідність, 
можливість та доцільність їх інтеграції в єдину систему контрольних заходів. Інтегрований 
підхід дозволить  отримувати своєчасну та точну інформацію про стан розподільчих мереж 
для забезпечення впливу на формування інвестицій в основні засоби. 

Нами виділено переваги інтегрованого підходу інвентаризації розподільчих мереж:
– приведення даних бухгалтерського обліку у відповідність з реальною наявністю, ста-

ном, оцінкою об’єктів основних засобів;
– належне планування контрольного заходу та дотримання порядку його проведення;
– створення колегіального органу з представників бухгалтерії, інженерно-технічного та 

лінійного персоналу для належної оцінки наявності та технічного стану електричних ме-
реж;

– застосування показників технічної оцінки стану розподільчих мереж, функціональ-
но-вартісного аналізу та елементів бухгалтерського інжинірингу для обгрунтування необ-
хідності інвестицій в розподільчі мережі;

– належне документальне оформлення результатів проведених оглядів,  перевірок, іспитів, 
вимірів, звірок;  

– формування єдиної інформаційної системи бухгалтерського обліку та контролю техніч-
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ного стану електричних мереж з можливістю подальшого уточнення, коригування обліко-
вих даних;

– належне методичне забезпечення контрольного заходу через розробку науково обґрун-
тованої методики його проведення та затвердження в обліковій політиці;

– забезпечення дотримання вимог до достовірності оцінки основних засобів, і відповідно, 
підвищення якості фінансової звітності;

– зменшення ризику формального проведення інвентаризації.
Висновки. Специфіка діяльності сучасного електроенергетичного підприємства потребує 

нових підходів до проведення інвентаризації. Результати дослідження показують, що ефек-
тивність інвентаризаційної роботи в електроенергетичних підприємствах України можна 
підвищити за рахунок інтеграції з системою моніторингу розподільчих мереж, що дозво-
лить отримати не тільки загальну інформацію щодо активів та зобов’язань, а й проводити 
планування обсягу необхідних інвестицій у виробничі основні засоби. Інтегрована система 
інвентаризації потребує впровадження відповідних інформаційних систем, що доцільно де-
тально розглянути в подальших дослідженнях.
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