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ідготовка інформації про фінансовий стан 
і результати господарської діяльності під-
приємства зумовлює прийняття до уваги 
всіх фактів, однак, нині у більшості ви-

падків вплив інфляції, незважаючи на його суттє-
вість, не відображається. Особливості розвитку 
постіндустріальної економіки пов’язані з високою 
концентрацією та швидкістю господарських про-
цесів, суб’єктивним впливом соціально-політи-
чних факторів. Формалізація даних бухгалте-
рського обліку суб’єктів господарювання забезпе-
чується дією принципів. У результатів досліджен-
ня можливості їх дотримання в періоди зміни вар-
тості грошової одиниці виявлено ряд ознак асиме-
трії інформації бухгалтерського обліку. Їх усу-
нення можливе за рахунок розробки інструментів 
відображення усіх фактів господарського життя у 
звітності. У даному випадку необхідними є побу-
дова теоретичних засад відображення інфляцій-
ного впливу. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій 

Дослідження підходів до облікового відобра-
ження наслідків інфляції здійснювали зарубіжні і 
вітчизняні дослідники: Є. Едвардс, Т. Лімперг, 
Р. Свіней, Е.С. Хендріксен, К. Шиппер, Ф. Шмідт, 
Р. Чамберс, А. Яруга, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, 
А. Гальчинський, З.В. Гуцайлюк, В.І. Єфіменко, 
Г.Г. Кірейцев, В.І. Коршунова, Б.М. Литвин, 
М.Р. Лучко, Н.М. Малюга, В.М. Пархоменко, 
М.С. Пушкар та ін. Наукові напрацювання цих 
учених здійснили значний внесок до розробки 
теоретичних і практичних основ проблем відобра-
ження інфляції. 
Постановка завдання 

Розробка ефективних методів управління май-
ном та зобов’язаннями підприємства в умовах змі-
ни купівельної спроможності потребує підготовки 
інформації з актуальними економічними показни-
ками. 
Виклад основного матеріалу 

Інфляція – це одне з найбільш важливих і скла-
дних явищ в економіці, та діяльності підприємства 
зокрема. Підтвердженням даного вислову є кон-
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цепція вартості грошей в часі. З даної концепції 
Україна зі здобуттям незалежності отримала про-
блему: постійне знецінення грошових коштів, яке 
виражається у вигляді інфляції, що, в свою чергу, 
не дає змоги накопичувати гроші без втрати їх 
цінності з часом. Такий стан призводить до необ-
хідності вкладення та інвестування грошових ко-
штів для уникнення значних втрат від їх знеціне-
ння, причому сума вільних ресурсів не змінюва-
тиметься. Тобто існує певна суперечність, що про-
довжується з моменту появи грошей: за наявності 
в населення (підприємств тощо) певної вільної су-
ми коштів у кінці року порівняно з початком року 
їх цінність зменшується, при тому, що сума ко-
штів лишається однаковою. Проблема цінності та 
вартості стосується не лише грошей, але й іншого 
майна підприємства, вартість якого залежно від 
рівня інфляції підлягає певним коригуванням, що 
не досить широко застосовуються підприєм-
ствами.  

За результатами дослідження стану облікового 
відображення інфляції на підприємствах встано-
влено, що основною проблемою є відсутність об-
ліку наслідків інфляційних процесів. Зокрема, на 
85% з досліджених підприємств при формуванні 
звітності не виконуються процедури уточнення 
справедливої вартості оборотних та необоротних 
активів. Процедура переоцінки є несистемною та 
некомплексною, у більшості випадків здійс-
нюється з метою виконання вимог Цивільного ко-
дексу України в частині дотримання встановленої 
величини власного капіталу. Такий підхід призво-
дить до викривлення реальної оцінки фінансового 
стану і результатів господарської діяльності під-
приємства. 

Інфляція здійснює вплив на господарські за-
соби та джерела їх утворення. Разом з тим, постає 
питання, чи є інфляція об’єктом бухгалтерського 
обліку. Аналізуючи сам зміст інфляції (дефляції та 

ін.), слід відзначити, що вона є процесом, в резу-
льтаті якого змінюється купівельна спроможність 
грошової одиниці. У свою чергу, в бухгалтерсько-
му обліку відлягають відображенню господарські 
процеси, що складаються з господарських опера-
цій – оцінених і задокументованих фактів господа-
рського життя, в результаті якого змінюється стан 
майна, капіталу, зобов’язань і фінансових ре-
зультатів підприємства. Таким чином, у бухгалте-
рському обліку відображаються та розглядаються 
лише ті факти господарського життя, які призво-
дять до зміни майнового стану підприємства.  

Безперечно, інфляція призводить до зміни май-
нового стану підприємства, адже протягом певно-
го часу необоротні активи підприємства знеці-
нюються під впливом інфляційних процесів, 
руйнуються економічні відносини між кредито-
рами та дебіторами внаслідок зміни величини за-
боргованості, що підлягає погашенню тощо. Ре-
зультатом впливу інфляційних процесів є коли-
вання оцінки даних об’єктів під час задіяння їх у 
господарських процесах (придбання, виробництво 
та продаж). Зміна вартості грошової одиниці, у 
свою чергу, проявляється у складі доходів або 
витрат – тобто складових фінансового результату 
діяльності. Отже, інфляція змінює цінність грошо-
вого вимірника, в якому виражається майно під-
приємства, об’єктів, що забезпечують госпо-
дарську діяльність підприємства, і в кінцевому ре-
зультаті призводить до викривлення інформації 
про оцінку об’єктів бухгалтерського обліку. Від-
повідно, для об’єктивної оцінки стану й резу-
льтатів діяльності необхідним є врахування впли-
ву інфляції на дані бухгалтерського обліку. Після 
розгляду наслідків видів зміни вартості грошової 
одиниці необхідно проаналізувати, як інфляція 
впливає на об’єкти бухгалтерського обліку 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Об’єкти бухгалтерського обліку, що виникли внаслідок інфляції 
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Збір і накопичення даних про розмір інфля-
ційного впливу за кожним із об’єктів бухгал-
терського обліку дозволяє визначити базову оцін-
ку та її зміну, що підвищує надійність управ-
лінських рішень. Виділення аналітичних об’єктів 
бухгалтерського обліку є основою розвитку по-
ложень його організації та методологічних засад в 
частині методик коригування облікових даних і 
показників звітності. При цьому відокремлене роз-
криття різниці в оцінці є принциповим для прий-
няття управлінських рішень щодо використання 
активів та удосконалення джерел їх утворення, 
сприяння їх збереженню. 

Важливою проблемою відображення в бух-
галтерському обліку впливу інфляції є розмір її 
впливу та спосіб його розрахунку. На усіх стадіях 
розвитку так званої інфляційної бухгалтерії таке 
питання поставало неодноразово. Варіанти були 
досить різноманітними: від постійного і систем-
ного відображення, до періодичного та диферен-
ційованого. Вочевидь, все залежить від виду 
інфляції та її характеру. У науці відсутній уніфіко-
ваний підхід щодо виділення класифікаційних оз-
нак і видів інфляції в межах кожної ознаки. Проте 
в нормативних документах та працях деяких до-
слідників переважає думка, що переоцінку статей 

фінансової звітності та даних бухгалтерського об-
ліку необхідно проводити за умов гіперінфляції. 
Однак такий підхід далекий від об’єктивності. Ни-
ні відсутні чіткі відсоткові межі інфляції відповід-
но до темпів її зростання. Одні стверджують, що 
гіперінфляція якщо межа вище 500% в рік, інші – 
більше 100%. Тому серед множини видів інфляції 
слід виділити виключно ті, що призводять до змін 
системи бухгалтерського обліку та потребують 
особливого підходу щодо облікового від обра-
ження.  

Аналіз існуючих видів інфляції на предмет їх 
впливу на систему бухгалтерського обліку пока-
зав, що найбільш значний вплив і суттєві зміни 
здійснює інфляція за рівнем зростання цін: помі-
рна, галопуюча та гіперінфляція. Здійснення кори-
гувань даних бухгалтерського обліку залежить від 
величини відхилень оцінки активів і джерел їх 
утворення у різних періодах. Нормативними доку-
ментами не передбачено диференційованого під-
ходу, у зв’язку з чим доцільно розробляти на під-
приємстві внутрішні положення щодо порядку пе-
рерахунку показників бухгалтерського обліку та 
звітності відповідно до рівня зміни вартостей 
(рис. 2).
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Рис. 2. Процедури коригування облікових даних на вплив інфляції 
 

 
Отже, вплив інфляційних процесів підлягає ві-

дображенню для отримання об’єктивної інфор-
мації про стан і результати господарської діяльно-
сті. Представлена сукупність процедур забезпечує 
врахування наслідків інфляції в бухгалтерському 
обліку та фінансовій звітності. Однак ступінь і пе-
ріодичність коригування визначаються рівнем ди-
наміки інфляції. У межах помірної, галопуючої та 
гіперінфляції можуть бути розроблені індиві-
дуальні індекси, інтервали коливання індексів інф-
ляції та відповідні коригування показників облі-
кових регістрів або бухгалтерської звітності. 

Ловінська Л.Г., Р.Г. Каспіна і А.С. Логінов зве-
ртають увагу на значні диспропорції, що вини-
кають внаслідок інфляції: «У разі зростання тем-
пів інфляції використання даних бухгалтерського 
обліку має такі проблеми: вартість активів суттєво 
занижується, що впливає на структуру балансу та 
обумовлює заниження його валюти, змінює рівень 
витрат діяльності, зокрема амортизації, спотворює 
фінансовий результат; купівельна спроможність 
грошових коштів, що належать підприємству, сут-
тєво скорочується, що впливає на потенційну ко-
рисність грошей, однак, цей чинник не знаходить 
відображення в бухгалтерському обліку, оскільки 
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грошова маса не змінюється; порівнянність показ-
ників фінансової звітності і поточного бухгалте-
рського обліку за різні звітні періоди стає немо-
жливою». 

Польський дослідник Е. Новак зазначає, що в 
умовах інфляції активи і пасиви, а також витрати, 
доходи і фінансові результати, які належать до різ-
них періодів, не є порівняними між собою, якщо 
мова йде про їх реальну вартість. Інформація про 
вартість цих категорій за умов інфляції є мало-
придатною для проведення оцінки фінансового 
стану підприємства, а також прийняття еконо-
мічних рішень, тому що вони не відображають їх 
реального стану. В умовах інфляції зростання 
реальної вартості капіталу є більш вільним від 
зростання обороту, який виникає з номінального 
рівня. Крім того, якщо інфляція є високою і її рі-
вень перевищує номінальний рівень обороту, мо-
же бути знижена реальна вартість капіталу [4]. 
Польський вчений називає збільшення капіталу в 
умовах інфляції «інфляційним зростанням», тобто 
таке зростання вартості активів і доходу, яке ви-
никає зі зростання цін, а не ефективності гос-
подарювання.  

Таким чином, інфляція спричинює коливання 
купівельної спроможності грошової одиниці й 
оцінки вартості різних об’єктів бухгалтерського 
спостереження, відповідно, у зв’язку з цим вини-
кають проблеми з порівнянням інформації у часі. 
У результаті таких процесів інфляція змінює про-
цедуру бухгалтерського обліку, що є питанням ме-
тодології бухгалтерського обліку. 

В основі методології бухгалтерського обліку – 
набір елементів його методу, які застосовуються в 
процесі існуючої бухгалтерської процедури. Наяв-
ність процесів зміни вартості в економіці впливає 
на процес бухгалтерського обліку. При цьому сам 
механізм жодного елементу залишається незмін-
ним, модифікується його сутність. Дослідження 
показали, що для відображення впливу інфляцій-
них процесів кожен з існуючих елементів методу 
бухгалтерського обліку потребує розширення та 
доповнення додатковими інструментами. Останні 
забезпечать отримання необхідної аналітичної 
інформації про рівень зміни вартостей, а також є 
основою забезпечення достовірності облікових по-
казників. 

Трансформації у результаті інфляції підля-
гають базові елементи методу бухгалтерського об-
ліку: оцінка та калькулювання. Інші елементи є 
інструментами забезпечення достовірності, об’єк-
тивності, повноти та своєчасності підготовки 
інформації в умовах інфляційних процесів 
(рис. 3). Якість елементів методу бухгалтерського 
обліку, які втілюють цю процедуру, не змінюється 
– розширюються їх межі. На рис. 3 розкрито хара-
ктер модифікації елементів методу бухгалте-
рського обліку в результаті дії інфляційних проце-
сів. 

Детальніше проаналізуємо вплив інфляції на 
кожен елемент методу бухгалтерського обліку.  

Оцінка. Придбані виробничі запаси та інші 
оборотні матеріальні активи зараховуються на ба-
ланс за вартістю їх придбання. Проте на під-
приємстві виробничий цикл може тривати, напри-
клад, до 1 року, в якому відбувалися значні інфля-
ційні коливання. У результаті, вартість придбаних 
на початку виробничого циклу запасів на кінець 
виробничого циклу буде суттєво відрізнятися від 
їх ринкових цін, в результаті чого будуть занижені 
витрати виробництва (собівартість готової проду-
кції). 

Щодо впливу інфляції на оцінку в бухгалте-
рському обліку, то Є.В. Калюга зазначає, що зне-
цінення грошових коштів призводить до знеці-
нення інформації, що формується у фінансовій зві-
тності. Вона не дає користувачам змоги приймати 
рішення, адекватні ситуації, що виникла [1]. 

Питання оцінки в бухгалтерського обліку по-
в’язане з вибором балансової теорії, принципів 
якої слід дотримуватися. Підходи до оцінки в кож-
ній з існуючих теорій певним чином відобра-
жають проблему врахування впливу інфляції в 
бухгалтерському обліку. Поєднання статичної та 
динамічної облікової теорії в сучасній практиці 
формування звітності знайшло відображення в 
множині оцінок, що пропонуються стандартами з 
регулювання бухгалтерського обліку. Така змі-
шана модель розглядається як серйозне проблемне 
питання дослідниками бухгалтерського обліку. Ра-
зом з тим, вирішення донині відсутнє. 

Для зменшення впливу інфляції на оцінку ак-
тивів підприємства пропонується визначати дії бу-
хгалтера відповідно до рівня індексу інфляції 
(рис. 2). Облікова оцінка активів і джерел їх утво-
рення не змінюється при помірній інфляції. Від-
бувається лише довідкове відображення зміни 
оцінки активів і джерел їх утворення у Примітках 
до річної фінансової звітності. Галопуюча інфля-
ція тягне за собою перерахунок показників річної 
фінансової звітності (при інтенсивному зниженні 
купівельної спроможності грошової одиниці це 
може бути перерахунок проміжної звітності). Оці-
нка об’єктів бухгалтерського обліку – що наво-
диться в облікових регістрах – не змінюється. Що-
до оцінки в умовах гіперінфляції, то її пропо-
нується актуалізувати на постійній основі з відпо-
відними змінами оцінок, які відображаються на 
основі первинних документів. Відповідно, звіт-
ність формується на основі скоригованої вартості, 
що наводиться в облікових регістрах шляхом відо-
браження кореспонденції рахунків обліку. 

Калькулювання. При формуванні вартості 
об’єктів бухгалтерського обліку та їх відображен-
ні в облікових регістрах враховуються усі витрати, 
необхідні для виготовлення певного виду про-
дукції. В умовах інфляції відбувається зміна ста-
тей калькуляцій за рахунок оптимізації витрат для 
збереження досягнутого рівня рентабельності.  

Запаси та інші оборотні активи, які використо-
вуються в процесі виробництва, зараховуються на 
баланс за первісною вартістю. В процесі вироб-
ництва частина запасів використовується на виго-
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товлення продукції, але залежно від тривалості 
оборотного циклу та рівня інфляції в країні спра-
ведлива вартість запасів змінюється. Зокрема, збі-
льшуються витрати на виробництво порівняно з 
вартістю, за якою списуються запаси. В ре-
зультаті, собівартість продукції в певній мірі зани-
жується порівняно із загальним рівнем цін, який 
встановлено в країні. 

Інвентаризація. В умовах існування значних 
інфляційних процесів даний елемент методу бух-

галтерського обліку набуває єдиного засобу збе-
реження майна підприємства, оскільки вартісний 
вимірник не забезпечує об’єктивності, перераху-
нок у натуральному вираженні дозволяє контро-
лювати наявність майна. Крім того, дані інвента-
ризації з необхідними якісними характеристиками 
контрольованих облікових об’єктів є базою визна-
чення справедливої вартості майна підприємства у 
конкретному звітному періоді. 

 
 
 

Інвентаризація 

Документування 

Рахунки 

Подвійний запис 

Баланс 

Звітність 

перевірка фактичної наявності активів та джерел їх формування 
розширюється перерахунками облікових оцінок 

при проведенні коригувань на рівень інфляції необхідно складати додаткові 
первинні документи, які містять розрахунок коригувань  

у періоди розвитку інфляційних процесів необхідним є (залежно від 
інтенсивності процесів змін вартості): 
– підготовка Приміток до річної фінансової звітності та наведення 
додаткових показників у формах звітності; 
– складання додаткових скоригованих на рівень інфляції звітів; 
– формування внутрішніх бухгалтерських звітів 

визначені у зв’язку з впливом інфляції різниці в оцінці передбачають 
введення додаткових аналітичних рахунків для отримання повної 
інформації щодо впливу інфляції  

розширюється шляхом додаткових кореспонденцій для відображення 
впливу інфляційних процесів 

Н Е О Б ’ Є К Т И В Н О С Т І  О Б Л І К О В О Ї  І Н Ф О Р М А Ц І Ї  

ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ З МЕТОЮ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ  

призводять до  
 

 

 

оцінку (за історичною вартістю) 

оцінка об’єктів обліку, сформована раніше, не 
відповідає реальному стану, оскільки змінюється 
купівельна спроможність грошової одиниці, в якій 
виражено активи і джерела їх утворення  

ІНФЛЯЦІЙНІ ПРОЦЕСИ 

калькулювання 

первісна вартість (собівартість) формується на основі 
оцінок активів за цінами попередніх періодів, що 
призводить до заниження витрат порівняно із 
загальним рівнем цін на ринку та завищення результату 

безпосередньо впливають на 
 

 
 

Рис. 3.Трансформація форми реалізації елементів методу бухгалтерського обліку під впливом та з метою 
врахування наслідків інфляційних процесів 

 
 

Припустимо, що на початку року на підприєм-
стві викрадено верстат, первісна вартість якого 
складала 10 тис. грн., а знос – 2 тис. грн. Ін-
вентаризація проводилася в кінці звітного року, в 
результаті чого виявлено крадіжку та встановлено 
винну особу, яка повинна відшкодувати вартість 
даного об’єкта. За первинними документами вин-
на особа повинна відшкодувати залишкову вар-
тість основного засобу у сумі 8 тис. грн. В даному 
році інфляція склала 20%. Відповідно, винна осо-

ба могла продати верстат за ринковою вартістю, 
набагато вищою навіть за первісну вартість даного 
об’єкта, а підприємству відшкодувати лише 8 тис. 
грн. Отже, під час інфляції унеможливлюється ви-
конання такого завдання бухгалтерського обліку 
як збереження майна підприємства. 

Документування. При здійсненні операцій з 
коригування вартості об’єктів бухгалтерського 
обліку необхідно розробити документи, які б зас-
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відчували дійсність проведення таких коригувань. 
Такими документами пропонуються: 
 первинні документи у вигляді довідок або роз-

рахунків бухгалтерії. Вони повинні висвітлю-
вати обчислення сум коригувань, містити інфо-
рмацію про періоди, за які проводяться розра-
хунки, а також кореспонденції рахунків бух-
галтерського обліку для відображення зміни 
облікових оцінок; 

 облікові регістри, які призначені систематизу-
вати та узагальнити всі можливі коригування 
облікових об’єктів. 
Рахунки. При відображенні впливу інфляції ви-

никає питання, на яких рахунках бухгалтерського 
обліку необхідно відобразити вплив інфляції, щоб 
у подальшому даний вплив відображався у фінан-
совій звітності. При цьому доцільним є виділення 
окремих аналітичних рахунків для відображення 
різниці в оцінках активів, величині зобов’язань, 
що утворюється в результаті перерахунку на рі-
вень інфляції. Вплив інфляції необхідно від обра-
жати на окремих рахунках бухгалтерського облі-
ку. Так, наприклад, при індексації доходів, пе-
реоцінці оборотних і необоротних активів необ-
хідно відображати саме інфляційний відсоток.  

Урівноваження підвищення оцінки активів та 
зростання величини зобов’язань для дотримання 
балансового рівняння пропонується здійснювати з 
використанням рахунку 427 «Резерв вартісних 
змін». Вказаний рахунок є пасивним, балансовим. 
Здійснення записів на рахунку резерву вартісних 
змін передбачає відокремлене представлення дже-
рел формування резерву у розрізі аналітичних ра-
хунків для обліку вартісних різниць складових 
активів і зовнішніх джерел їх утворення. Струк-
тура рахунку і методика здійснення облікових за-
писів на 427 «Резерв вартісних змін» наведена в 
розділі 4 даної роботи. Рахунки доходів і витрат 
для відображення впливу інфляції не варто вико-
ристовувати з метою уникнення впливу на фінан-
совий результат таких змінних, за позицією окре-
мих вчених, спекулятивних умов. 

Підтвердженням необхідності виділення інф-
ляційної складової знаходимо у проф. М. Добії [5]. 
Він виділяє два фактори впливу на зміну вартості 
активів: ринкові сили та висока інфляція. Одно-
часно виникає проблема застосування індексів за-
гального рівня цін, адже вони можуть містити як 
інфляційне зростання цін, так і макроекономічне 
(дія попиту та пропозиції на ринку). Тому вибір 
методу коригування даних є складним завданням. 
Відомий теоретик бухгалтерського обліку Й. Ідзі-
рі, який одночасно є основоположником оцінки на 
основі історичної вартості обміну, підтверджує, 
що в період інфляції зв’язок між теперішньою ри-
нковою ціною даних активів та їх історичною ва-
ртістю обміну може бути різним (вільним, ва-

ріативним). Приведення історичної вартості до 
умов інфляції може забезпечити метод фільтрації 
даних з метою усунення відхилень, зумовлених 
ринковими силами. Даний метод міг би застосу-
ватися як при оцінці матеріалів, так і обліку гото-
вої продукції, а також матеріальних активів. Тоб-
то, професор М. Добія пропонує методику виокре-
млення інфляційної та реальної складової вартості 
майна підприємства. 

Подвійний запис. Даний елемент методу бухга-
лтерського обліку є не менш важливим, ніж інші, і 
також передбачає певні розробки щодо впливу 
інфляції. Так, для відображення інфляційного 
впливу дебетом чи за кредитом спеціального раху-
нку «Резерв вартісних змін» розроблено комплекс 
кореспонденцій рахунків за видами активів і дже-
рел їх утворення.  

Баланс і звітність слід розглядати разом, адже 
вони є головними джерелами інформації про 
діяльність підприємства, в яких вже безпосере-
дньо буде відображатися результат зміни вартості 
у зв’язку з проведенням певних коригувань на 
інфляцію. Якщо розглядати вплив інфляції на за-
значені елементи методу бухгалтерського обліку, 
то в даних елементах відображається результат 
зміни вартості. Оборотні активи зараховуються на 
баланс за первісною вартістю, при списанні – за 
історичною вартістю. Інфляція призводить до то-
го, що справедлива ринкова вартість цих активів є 
значно вищою за первісну, у результаті чого від-
бувається заниження собівартості готової продук-
ції або ж у більшості випадків завищений фінансо-
вий результат підприємства. Відповідно до зап-
ропонованого багаторівневого підходу, при помір-
ному зростанні цін звітність уточнюється на рівні 
роз’яснювального розділу до Приміток до фінан-
сової звітності. Складання додаткової форми звіт-
ності з перерахованими на рівень інфляції показ-
никами здійснюється при галопуючій інфляції.  

Таким чином, зміни цін в економіці впливають 
на складові процесу ведення бухгалтерського об-
ліку. Розкриття впливу інфляції на методологію 
бухгалтерського обліку в розрізі елементів його 
методу показали, що механізм реалізації усіх 
восьми елементів залишається в практиці ведення 
бухгалтерського обліку за принципами П(С)БО, 
незмінним. Разом з тим, кожен елемент якісно змі-
нюється і передбачає розширення процедур в його 
межах з метою повного виконання завдань бух-
галтерського обліку. Зокрема, вимагають доповне-
ння переліки первинних документів, облікових ре-
гістрів, рахунків бухгалтерського обліку, по-
казники звітності. Відповідні коригування і роз-
ширення повинні проводитися послідовно та сис-
темно для максимально об’єктивного врахування 
динаміки цін. 
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