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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах становлення ринкової економіки

України зростає потреба в удосконалені бухгалтерського

обліку, особливо це стосується великих підприємств де існує

велика кількість господарських операцій, від відображен*

ня правильності яких залежать результати діяльності.

Особливе місце у виробничій діяльності підприємства

займають малоцінні і швидкозношувані предмети (МШП),

адже вони є засобами праці невисокої вартості з недовгим

терміном служби, які відносяться до класу запасів. Малоцінні

та швидкозношувані предмети суттєво відрізняються від

інших видів запасів, бо МШП багаторазово беруть участь у

виробництві та зберігають свою натурально*речову форму

до кінця строку корисного використання. Тому нині зали*

шається актуальним питання удосконалення обліку МШП.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Основні аспекти удосконалення обліку малоцінних

та швидкозношуваних предметів знайшли своє відоб*

раження в наукових працях таких вітчизняних вчених,

як: Данілов О.Д., Паєнтко Т.В., М.Ф. Огійчук, В.Я. Плак*

сієнко, М.І. Беленкова, Сук Л.К., Макаренко А.П., Мел*

іхова Т.О. та інші. Проте напрям удосконалення обліку

МШП потребує подальшого дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження сутності малоцінних та

швидкозношуваних предметів, виявлення проблемних

питань обліку та шляхи їх вирішення.
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У статті досліджено зміст терміну "малоцінні та швидкозношувані предмети" (далі — МШП), наве�
дено критерії визнання МШП активом, охарактеризовано синтетичний та аналітичний облік МШП. Об�
грунтовано необхідність удосконалення синтетичного та аналітичного обліку та надано пропозиції що�
дотакого удосконалення.

In this article is researched the content of the term "Low�value and fast�wearing items", provided the
criteria for recognition the low�value and fast�wearing items as an asset, characterized the synthetic and
analytical accounting of the low�value and fast�wearing items. There's also substantiated the necessity of
improving the synthetic and analytical accounting and there are also given suggestions for this improvement.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Теоретико*методологічні засади формування в бухгал*

терському обліку інформації про наявність та рух МШП і

розкриття її у фінансовій звітності визначає Положення

(стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" [3] та Інструк*

ція про застосування Плану рахунків бухгалтерського об*

ліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій

підприємств і організацій [2]. У різних літературних джере*

лах можна зустріти дещо різне тлумачення малоцінних та

швидкозношуваних предметів, та основні складові що вхо*

дять до цього поняття залишаються незмінними (табл. 1).

Відповідно до П(С)БО 9 "Запаси" [3], малоцінні та

швидкозношувані предмети визнаються активом, якщо:

— існує імовірність того, що в майбутньому підприє*

мство отримає економічні вигоди, пов'язані з їх вико*

ристанням;

— вартість МШП може бути достовірно визначена.

У Методичних рекомендаціях, затверджених наказом

Міністерства фінансів України від 10.01.2007 р.№ 2 (із

останніми змінами та доповненнями від 30.12.2013 р.)

вказані ще два критерії визнання МШП активом:

— підприємству перейшли ризики й вигоди, пов'язані

з правом власності або з правом повного господарського

оперативного управління на придбані (отримані) запаси;

— підприємство здійснює управління та контроль

за МШП.

Основним та єдиним критерієм віднесення активів

до МШП в бухгалтерському обліку є строк їх корисного

використання:
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Відповідно до Інструкції про застосування Пла*

ну рахунків бухгалтерського обліку активів, капіта*

лу, зобов'язань і господарських операцій під*

приємств і організацій [2], для обліку й узагальнен*

ня інформації про наявність та рух малоцінних та

швидкозношуваних предметів, що знаходяться у

складі запасів призначено рахунок 22 "Малоцінні та

швидкозношувані предмети".

Характеристику рахунку 22 "Малоцінні та швид*

козношувані предмети" наведено на рисунку 1.

Аналітичний облік МШП ведеться за видами

предметів по однорідних групах, установлених, ви*

ходячи з потреб підприємства.

Тому для більшої деталізації та відповідності син*

тетичного та аналітичного обліку пропонуємо розшири*

ти робочий план рахунків у залежності від наявності

матеріально відповідальних осіб (далі — МВО).

Така деталізація робочого плану рахунків дасть змо*

гу своєчасно і більш точно отримувати інформацію про

наявність та рух МШП на підприємстві.

Аналізуючи первинну документацію з обліку МШП ми

вважаємо доцільним створення додаткового реєстру опе*

ративного (кількісного) обліку руху ма*

лоцінних і швидкозношуваних предметів,

які знаходяться в експлуатації (табл. 2).

Цей реєстр повинен включати за кожним

видом МШП таку інформацію:

— найменування МШП;

— інформацію про надходження

МШП;

— інформацію про передачу в ек*

сплуатацію МШП;

— інформацію про припинення

експлуатації МШП;

— інформацію про вибуття МШП

з підприємства;

— інформацію про наявність

МШП на підприємстві.

Записи до реєстру повинні здійсню*

ватись на підставі первинних документів,

що відображають господарську опера*

цію з МШП з обов'язковим відображен*

ням даних документів в реєстрі.

Вирішуючи поставлені завдання

щодо удосконалення обліку МШП на

підприємствах, не можливо не приділити

увагу покращенню аналітичного обліку.

Оскільки аналітичний облік МШП ведеть*

ся за видами предметів по однорідних гру*

пах [2], установлених, виходячи з потреб

підприємства, тому з метою отримання

більш оперативної інформації про наявність та рух актуаль*

ним було б запровадження "Картки складського обліку ма*

лоцінних та швидкозношуваних предметів" (рис. 2), в якій буде

відображатись надходження, вибуття та залишок МШП. Така

інформація дуже полегшить оперативний облік.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
У результаті проведеного дослідження було вста*

новлено зміст терміну "малоцінні та швидкозношувані

Рахунок Назва рахунку Субрахунок 
1 порядку Назва субрахунку Субрахунки 2 

порядку 
Назва 

субрахунку
1 2 3 4 5 6 

22 Малоцінні та 
швидкозношувані 
предмети 

2201 Спецоснастка та 
спецінструмент 

22011 МВО 1
22012 МВО 2
22013 МВО 3 
... тощо

2202 Інструмент 22022 МВО 1
22023 МВО 2
22024 МВО 3
... тощо

2203 Господарський 
інвентар 

22031 МВО 1
22032 МВО 2 
22033 МВО 3
... тощо

2204 Спеціальний одяг 22041 МВО 1 
22042 МВО 2
22043 МВО 3
... тощо

2205 Постільна білизна 22051 МВО 1
22052 МВО 2
22053 МВО 3
... тощо 

2206 Матеріали для 
соціальних потреб 

22061 МВО 1
22062 МВО 2
22063 МВО 3 
... тощо

2209 МШП власного 
виробництва 

22091 МВО 1
22092 МВО 2 
22093 МВО 3
... тощо

Таблиця 2. Рекомендовані субрахунки рахунку 22
"Малоцінні та швидкозношувані предмети"

Таблиця 1. Дослідження визначення терміну "малоцінні та швидкозношувані предмети"
№ Автор, джерело Визначення
1 2 3

1 О. Д. Данілов,  
Т. В. Паєнтко [7, с. 256] 

МШП – це засоби праці, які підприємство очікує використовувати менше одного року. 
До МШП також належать ті засоби праці, які, як очікують, використовуватимуть менше 
одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік 

2 М. Ф. Огійчук,  
В. Я. Плаксієнко,  
М. І. Беленкова [6, с. 1042] 

МШП є засобами праці, але на відміну від основних засобів їх вартість включають у 
запаси  

3 Л. К. Сук [8, с. 663] МШП – це предмети, які використовуються не більше одного року або нормального 
операційного циклу, якщо він триває понад один рік. Визначення поняття «малоцінні» у 
стандартах немає. Підприємство самостійно визначає, які предмети в нього малоцінні і 
мають обліковуватися на рахунку 22 

Рис. 1. Характеристика рахунку 22 "Малоцінні
та швидкозношувані предмети"

Сальдо на початок періоду  

Дт Кт 
За первинною вартістю придбані 
(отримані) або виготовлені МШП 

(+) 

За обліковою вартістю відпуск 
МШП в експлуатацію із 

списанням на рахунки обліку 
витрат, а також списання нестач 

і втрат від псування таких 
предметів (-) 

Сальдо на кінець періоду 
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предмети" та досліджено їх синтетичний та аналітичний

облік. Запропоноване розширення плану рахунків у ви*

гляді додаткових субрахунків до рахунку 22 "Малоцінні

та швидкозношувані предмети" дасть змогу своєчасно і

більш точно отримувати інформацію про наявність та

рух МШП на підприємстві.

Виявивши недосконалість первинної документації з

обліку МШП, було запропоновано створення додатко*

вого реєстру оперативного (кількісного) обліку руху

малоцінних і швидкозношуваних предметів, які знахо*

дяться в експлуатації.

Для покращення аналітичного обліку МШП запропоно*

вано введення карток складського обліку МШП, в яких після

кожної позиції МШП по надходженню і вибуттю виводить*

ся залишок. І все це дасть змогу уникнути виникнення не*

правдивих та недостовірних облікових даних та спотворен*

ня інформації про фінансовий стан підприємства.

Література:

1. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік:

підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит"

вищих навчальних закладів. — 8*ме вид., доп. і перероб.

/ Ф.Ф. Бутинець. — Житомир: ПП "Рута", 2009. — 912 с.

2. Інструкція про застосування Плану рахунків бух*

галтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і гос*

подарських операцій підприємств і організацій затвер*

джена наказом Міністерства фінансів України від

30.11.1999 р. № 291 (із змінами та доповненнями) [Елек*

тронний ресурс]. — Режим доступу: http://za*

kon4.rada.gov.ua/laws/show/z0893*99

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9

"Запаси" затверджено наказом Міністерства фінансів

України від 20 жовтня 1999 № 246 (із змінами та допов*

неннями) [Електронний ресурс]. — Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0751*99

4. Меліхова Т.О. Концептуальні основи відображен*

ня в обліку надходження ТМЦ та обладнання та обгрун*

тування віднесення їх до капітальних інвестицій або до

запасів / Меліхова Т.О. Манойло Т.В. // Матер. Міжн.

Науково*практ. конф. "Економіка і менеджмент — 2013:

перспективи інтеграції та інноваційного розвитку", 24—

25 квітня 2014 р. — Т. 5: збір. наук. праць. — м. Дніпро*

петровськ: Дніпропетровський національний універси*

тет імені Олеся Гончара, 2014. — С. 33—35.

5. Макаренко А.П. Стан та перспективи обліку виро*

бничих запасів / Макаренко А.П., Ярданова Т.Г. // Со*

ціально*економічний розвиток / Матеріали ХХХІІ Між*

народної науково*практичної конференції, Чернівці,

18—19 січня 2016 р. — Т. 3. — Київ: Науково*видавни*

чий центр "Лабораторія думки", 2016. — С. 4—6.

6. Фінансовий та управлінський облік за національни*

ми стандартами: підручник / М.Ф. Огійчук, В.Я. Плаксієн*

ко, М.І. Беленкова та ін. / За ред. проф. М.Ф. Огійчука. —

6*те вид., перероб. і допов. — К.: Алерта. 2011. — 1042 с.

7. Данілов О.Д., Паєнтко Т.В. Р 68 Фінанси підпри*

ємств у запитаннях і відповідях: навч. посіб. — К.: Центр

учбової літератури, 2011. — 256 с.

8. Сук Л.К. Фінансовий облік: навчальний посібник

/ Л.К. Сук, П.Л. Сук. — 3*є вид., переробл. і доповн. —

К.: Знання, 2016. — 663 с.

9. Макаренко А.П. Удосконалення облікових регіст*

рів з метою своєчасного управління підприємством та

контролю за його фінансовою безпекою / А.П. Мака*

ренко, Т.О. Меліхова, Н.С. Чакалова // Економічний

вісник університету. Збірник наукових праць. — Вип.

22/1. — Переяслав *Хмельницький, 2014. — С. 85—94.

10. Макаренко А.П. Інформаційна база заповнення

спрощеної звітності — інструмент управління та фі*

нансової безпеки / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова,

Н.С. Чакалова // Науково*виробничий журнал "Часо*

 
КАРТКА № ____ СКЛАДСЬКОГО ОБЛІКУ МАЛОЦІННИХ ТА ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ 

Номенклатурний номер_____________ 
 

Науменування МШП______________________________________ 

Дата 
запису 

Номер 
документа 

Номер за 
порядком 

Від кого одержано
чи кому відпущено Надходження Вибуття Залишок Контроль (підпис, дата)

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

 

Рис. 2. Рекомендована картка складського обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів
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