
Обов’язкова інвентаризація активів і зобов’язань 

Ситуація Умови та строки проведення Підстава 

Складання річної фінансової звітності До дати балансу у визначений 

період 

Абз. 1 п. 12 Порядку 

№ 419
*
; абз. 2 п. 7 розд. I 

Положення № 879 

Передача майна державного підприємства в оренду; 

приватизація майна державного підприємства; 

перетворення державного підприємства; 

передача державного підприємства до сфери управління іншого органу 

управління (на дату передачі), крім передачі в межах одного органу 

управління 

- Абз. 3 п. 12 Порядку № 419; абз. 3 

п. 7 розд. I Положення № 879 

Зміна матеріально відповідальних осіб; за колективної (бригадної) 

матеріальної відповідальності: 

– зміна керівника колективу (бригадира); 

– вибуття з колективу (бригади) більше половини його членів; 

– на вимогу хоча б одного члена колективу (бригади) 

На день приймання-передачі справ 

в обсязі активів, які перебувають 

на відповідальному зберіганні 

Абз. 4 п. 12 Порядку № 419; абз. 4 

п. 7 розд. I Положення № 879 

Установлення фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей На день встановлення факту Абз. 5 п. 12 Порядку № 419; абз. 5 

п. 7 розд. I Положення № 879 

За судовим рішенням або на підставі належно оформленого документа 

органу, який відповідно до закону має право вимагати проведення такої 

інвентаризації 

У строк та в обсязі, зазначених 

у належно оформленому документі 

цих органів, але не раніше дня 

отримання відповідного документа 

Абз. 5 п. 12 Порядку № 419; абз. 6 

п. 7 розд. I Положення № 879 

Техногенна аварія, пожежа чи стихійне лихо На день після закінчення явищ Абз. 6 п. 12 Порядку № 419; абз. 7 

п. 7 розд. I Положення № 879 

Припинення підприємства Суцільна інвентаризація: охоплює 

усі види зобов’язань та всі активи 

підприємства 

Абз. 7 п. 12 Порядку № 419; п. 6, 

абз. 8 п. 7 розд. I Положення 

№ 879 

Перехід на складання фінансової звітності за міжнародними 

стандартами 

На дату такого переходу Абз. 9 п. 7 розд. І Положення 

№ 879 

Одержання відмови постачальника задовольнити претензію щодо 

недовантаження товарів або одержання від покупця претензії щодо 

недовантаження товарів 

Вибіркова інвентаризація товарів, 

на які заявлені зазначені претензії 

П. 9 розд. I Положення № 879 

 

* Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою КМУ від 28.02.2000 № 419. 
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