
№ етапу Що зробити Пояснення 

0 

(до 
початку) 

Підготувати внутрішню 
нормативну базу для 

проведення 
інвентаризації, якщо 

вона відсутня 

Враховуючи той факт, що мінфінівське Положення про 
інвентаризацію пропонує керівництву визначити 
періодичність проведення інвентаризації певних об’єктів 
(наприклад, будівель) варто: 

 або створити окреме Положення про інвентаризацію 
по підприємству; 

 або викласти в наказі про облікову політику; 
 або викласти необхідні норми в Положенні про 

організацію бухобліку (радимо саме цей варіант, 
адже суто формально інвентаризація не є елементом 
облікової політики).  

У такому внутрішньому документі необхідно врегулювати 
питання: 

 про частоту і строки здійснення інших інвентаризацій; 
 про частоту і строки проведення річної інвентаризації 

будівель, споруд, земельних ділянок, іншої 
нерухомості; 

 вказати склад інвентаризаційної комісії; 
 вказати склад робочих інвентаризаційних комісій, 

якщо вони створюються (це самостійні комісії, які 
здійснюють інвентаризацію, наприклад, по певних 
відділах чи філіалах підприємства). 

До інвентаризаційної комісії включають (п. 1 розд. ІІ 
Положення про інвентаризацію) представників: управління, 
бухгалтерії; товарознавців, технологів, економістів, що 
обізнані з об’єктом інвентаризації; членів ревізійної комісії 
(якщо така є). Не можуть до комісії входити матеріально 
відповідальні особи. Очолити комісію має керівник 
підприємства або його заступник. 

В робочі інвентаризаційні комісії можна ввести членів 
головної інвентаризаційної комісії. 

1 

Видати наказ про 
проведення чергової 

щорічної 
інвентаризації 2019, 

якщо підготовчий етап 
відсутній 

Якщо внутрішньої нормативної бази щодо інвентаризації 
немає (див. етап 0), то видаємо наказ,  але його доведеться 
повторювати щорічно. 

В наказі треба вказати строки проведення інвентаризації та 
дату на яку здійснюється інвентаризація. Наприклад, 
інвентаризація здійснюється на 1 жовтня 2019 року, але 
строки проведення 01.10.2019 – 15.10.2019. Для 
інвентаризації незавершеного виробництва, наприклад, – 
строки 14.11.2019 – 19.2019, але станом на 14.11.2019 р. і т.п. 
Взагалі, починати інвентаризацію саме у жовтні не 
обов’язково і можна все провести у листопаді. 

Також призначаємо склад інвентаризаційних комісій (хто там 
може бути – див.  етап 0). 



2 Врегулювати питання 
відсутності певних 

членів 
інвентаризаційних 

комісій 

Так як документи мають підписувати абсолютно всі члени 
інвентаризаційних комісій, то у разі їх відсутності, наприклад, 
через хворобу чи відрядження треба наказом замінити їх на 
інших представників. 

3 Заготовити бланки 
інвентаризаційних 

документів 

Необхідні бланки інвентаризаційних описів, актів, протоколу 
про проведення інвентаризації. Дані бланки можна 
використати як готові, так і розробити самостійно – про це 
нижче. 

4 Перед початком 
інвентаризації 
отримати від 
матеріально 

відповідальних осіб 

розписки 

Розписка має містити те, що матеріально відповідальна особа 
здала в бухгалтерію всі прибуткові та видаткові документи, 
прийняті цінності оприбутковані, а ті, які вибували, списані. 
Це стосується й каси, й товарно-матеріальних цінностей та 
інших активів. 

Розписка необхідна, щоб упередити зловживання з боку 
матеріально відповідальних осіб, адже потім після 
проведення інвентаризації завжди можна сказати, що не всі 
документи були здані чи оформлені. 

  


