
Тема лекції . Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів. 

План. 

1. Поняття запасів та їх значення. 

2. Документальне оформлення операцій з руху малоцінних та 

швидкозношуваних предметів. 

3. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів. 

1. Поняття запасів та їх значення. 

   Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації 

про запаси і розкриття її у фінансовій звітності регламентуються  

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”. 

Згідно ПСБО 9, запаси – це активи, які: 

- утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської 

діяльності; 

- перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу 

продукту виробництва; 

- утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання 

робіт та надання послуг, а також управління підприємством. 

   Запаси є найбільш важливою і значною частиною активів підприємства, 

вони займають особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у 

структурі витрат підприємств різних сфер діяльності; при визначенні 

результатів господарської діяльності підприємства та при висвітленні 

інформації про його фінансовий стан. Запаси відносяться до складу 

оборотних активів, тому що можуть бути перетворені на грошові кошти 

протягом року або одного операційного циклу. 

       Найбільш поширеними видами запасів є сировина та матеріали, 

незавершене виробництво, готова продукція, запаси товарів для 

перепродажу, компоненти готової продукції, наливні чи насипні речовини 

(нафта, борошно) тощо. Елементи, які включаються до складу запасів, 

залежать від особливостей підприємства. машини та обладнання, що є 

основними засобами для одних підприємств, для підприємства, що їх 

виготовляє, є готовою продукцією, а для підприємства, що здійснює їх 

перепродаж – товаром. 

     До складу запасів включаються всі товарно-матеріальні цінності, якими 

підприємство володіє на певну дату, незалежно від місця їх знаходження. 

Предмети, що є власністю інших фізичних та юридичних осіб і знаходяться 

на території, що належить підприємству не є запасами підприємства. 

Отримані або вироблені запаси зараховуються на баланс підприємства за 

первісною вартістю, яка складається із суми фактичних витрат на їх 

придбання або виготовлення. 

   Витратами, що формують первісну вартість запасів, є: 

- суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю), за 

вирахуванням непрямих податків; 

- суми ввізного мита; 

- суми непрямих податків у зв’язку з придбанням запасів, які не 

відшкодовуються підприємству; 



- затрати на заготівлю, вант ажно-розвант ажувальні роботи, 

транспортування запасів до місця їх використання, включаючи витрати зі 

страхування ризиків транспортування запасів; 

інші витрати, які безпосередньо пов’язані з придбанням запасів і 

доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у 

запланованих цілях (прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату 

праці, інші прямі витрати підприємства на доопрацювання і підвищення 

якісно-технічних характеристик запасів). 

    При відпуску запасів у виробництво, продажу та іншому вибутті їх оцінка 

здійснюється за одним з таких методів: ідентифікованої собівартості 

відповідної одиниці запасів; середньозваженої собівартості; собівартості 

перших за часом надходження запасів (ФІФО); нормативних затрат та ціни 

продажу. 

    Не виключається одночасне застосування відразу декількох методів 

оцінки лише з одним обмеженням: для всіх одиниць бухгалтерського обліку 

запасів, що мають однакове призначення та однакові умови використання, 

застосовується тільки один з наведених методів. 

2. Документальне оформлення операцій з руху малоцінних та 

швидкозношуваних предметів. 

   Положенням (стандартом) 9 передбачено, що з метою бухгалтерського 

обліку запаси включають малоцінні і швидкозношувані предмети, які 

використовуються не більше одного року або одного операційного циклу, 

якщо він триває більше року. 

   Первинною вартістю таких предметів у складі інших запасів, придбаних 

за плату, є собівартість, яка складається з таких фактичних витрат: 

- суми, що сплачується згідно з договором постачальнику (продавцю), за 

вирахуванням непрямих податків; 

- суми ввізного мита; 

- суми непрямих податків у зв'язку з придбанням малоцінних і 

швидкозношуваних предметів, які не відшкодовуються підприємству; 

- транспортно-заготівельних витрат (витрати на заготівлю запасів, оплата 

тарифів (фрахту) за навантажувально-розвантажувальні роботи і 

транспортування запасів всіма видами транспорту до місця їх 

використання, включаючи витрати по страхуванню ризиків 

транспортування запасів); 

- інших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням малоцінних і 

швидкозношуваних предметів і доведенням їх до стану, у якому вони 

придатні для використання в запланованих цілях. 

    Первинною вартістю виготовлених своїми силами інструментів та інших 

малоцінних предметів визнається фактична собівартість їх виготовлення, а 

одержаних у порядку внесків до статутного капіталу підприємства 

засновниками — справедлива вартість, узгоджена сторонами. 

    Малоцінні і швидкозношувані предмети, строк корисного використання 

яких більше одного року обліковуються в складі інших необоротних 

матеріальних активів. 



  Для запобігання зловживань по місцях використання має бути 

забезпечений оперативний контроль за збереженням малоцінних і 

швидкозношуваних предметів шляхом ведення карток: 

- картка обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів 

(використовується для обліку МШП, які були видані під розписку 

працівнику для тривалого користування); 

- особова картка обліку спецодягу, спецвзуття (використовується для обліку 

спецодягу, спецвзуття та запобіжних засобів, які видаються працівникам 

підприємства для індивідуального користування); 

- відомість для обліку видачі (повернення)спецодягу та спецвзуття 

(використовується для обліку видачі спецодягу та спецвзуття працівникам 

підприємства в індивідуальне користування за встановленими нормами, а 

також для обліку приймання від працівників спецодягу, спецвзуття на 

прання, дезінфекцію, ремонт та зберігання) та ін. 

   Предмети, що прийшли до непридатності, на підставі Актів списання 

малоцінних і швидкозношуваних предметів прибуткуються на дебет рахунка 

209 «Інші матеріали» (на вартість одержаних корисних відходів 

(металобрухт, запасні частини тощо), зданих за накладними на склад і 

оприбуткованих за ціною можливого використання або реалізації) в 

кореспонденції з кредитом рахунка 746 «Інші дохід звичайної діяльності». 

3. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів. 

   Облік наявності і руху таких предметів ведуть на рахунку 22 «Малоцінні і 

швидкозношувані предмети» за первинною вартістю їх придбання або 

виготовлення. 

     Аналітичний облік малоцінних і швидкозношуваних предметів ведеться 

за видами (однорідними групами), встановленими підприємством. 

     При придбанні малоцінних і швидкозношуваних предметів у 

постачальників в бухгалтерському обліку підприємства роблять запис: 

Д-т рах. 22 «Малоцінні і швидкозношувані предмети» 

К-т рах 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками». 

Сума ПДВ, включена до рахунку-фактури постачальника і зарахована до 

податкового кредиту, відображається записом: 

Д-т рах. 641 «Розрахунки за податками» 

К-т рах 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками». 

Вартість, сплачена постачальникам за придбані малоцінні і 

швидкозношувані предмети (включаючи ПДВ), оформляється записом: 

Д-т рах 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками». 

К-т рах. 31 «Рахунки в банках». 

Оприбуткування підприємством малоцінних і швидкозношуваних 

предметів, одержаних з інших джерел в бухгалтерському обліку, 

відображається 

записом по дебету рахунка 22 «Малоцінні і швидкозношувані предмети» і 

кредиту рахунків: 

23 «Виробництво» (на вартість інструментів, пристосувань та інших 

предметів, виготовлених у своєму виробництві); 



40 «Статутний капітал» (на вартість малоцінних предметів, внесених 

засновниками (учасниками) до статутного капіталу підприємства); 

    Вартість малоцінних і швидкозношуваних предметів, які передані в 

експлуатацію виключається із складу активів. При цьому в бухгалтерському 

обліку підприємства робиться запис по кредиту рахунка 22 «Малоцінні і 

швидкозношувані предмети» і дебету рахунків: 

9 2 «Адмі н і с т р а т и в н і в и т р а т и » ( н а в а рт і с т ь ма л о ц і н н и х і 

швидкозношуваних предметів, відпущених для загальногосподарських 

потреб); 

93«Витрати на збут» (на вартість предметів, відпущених у підрозділи, 

пов'язані із збутом (реалізацією) товарів, робіт, послуг); 

949 «Інші витрати операційної діяльності» (на вартість предметів, 

переданих у користування обслуговуючим виробництвам і господарствам). 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

1. Поясніть економічну сутність запасів та критерії їх визнання. 

2. За якими методами здійснюється оцінка запасів при придбанні за плату. 

3. Вкажіть, які витрати формують первісну вартість запасів. 

4. Як документально оформляються операції з руху малоцінних і 

швидкозношуваних предметів. 

5. Вкажіть характеристику рахунку з обліку малоцінних і 

швидкозношуваних предметів. 

6. Поясніть відображення малоцінних і швидкозношуваних предметів у 

системі рахунків бухгалтерського обліку. 

7. Вкажіть особливості обліку малоцінних і швидкозношуваних 

предметів. 


