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В статье исследуется вопрос о рас-
крытии информации о малоценных и
быстроизнашивающихся предметах
в приказе об учетной политике пред-
приятия, исходя из требований на-
циональных стандартов бухгалтер-
ского учета, методических рекомен-
даций отраслевых министерств и
ведомств Украины и практического
опыта предприятий.

The article contens the question on dis-
closing the information about unvaluable
is investigated and subjects which
quickly wear out, in the order on the
registration policy of the enterprise, pro-
ceeding from requirements of national
standards of book keeping, methodical
recommendations of the branch minis-
tries and departments of Ukraine and
practical experience of the enterprises.

Ключові слова: облікова політика підприємства, альтернативні рі-
шення, малоцінні та швидкозношувані предмети, спецодяг, форме-
ний одяг, фірмовий одяг.

До початку ринкових реформ необхідність в розробці облі-
кової політики підприємств, як правило, не виникала, так як за-
конодавство, що регулювало організацію бухгалтерського облі-
ку, не передбачало можливості застосування підприємствами
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декількох способів чи методів відображення в обліку та звітнос-
ті відповідних господарських операцій. Перехід України до рин-
кових відносин та впровадження принципів ведення бухгалтер-
ського обліку та складання фінансової звітності відповідно до
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку зумовили ви-
никнення багатоваріантності ведення обліку та методики його
контролю.

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві почина-
ється з розробки облікової політики. Ретельно продумана обліко-
ва політика впливає на ефективність фінансово-господарської ді-
яльності підприємства. З іншого боку, облікова політика підприєм-
ства як сукупність правил реалізації методу бухгалтерського облі-
ку повинна забезпечити максимальний ефект від ведення обліку.

При дослідженні питання щодо методики відображення ін-
формації про МШП в обліковій політиці підприємства було про-
аналізовано нормативно-правову базу розробки облікової політи-
ки підприємства різними галузевими міністерствами, а також до-
слідження і публікації багатьох вітчизняних науковців. В резуль-
таті проведеного дослідження було встановлено, що цьому пи-
танню науковці приділяють незначну увагу, а галузеві міністер-
ства або взагалі не надавали рекомендацій з цього питання [1; 2],
або рекомендували виносити в наказ про облікову політику під-
приємства загальновизначені положення з обліку МШП [3].

Метою дослідження є визначення напрямків, які доцільно об-
ґрунтувати в методичній і організаційно-технологічній частині
наказу про облікову політику підприємства щодо формування
інформації про малоцінні та швидкозношувані предмети. Для до-
сягнення поставленої мети в процесі дослідження були застосо-
вані такі методи, як спостереження, порівняння, групування, ана-
лізу і синтезу.

В результаті проведених досліджень теоретичних та практич-
них аспектів формування в бухгалтерському обліку інформації
про малоцінні та швидкозношувані предмети встановлено, що в
наказі про облікову політику підприємства доцільно відобразити
про них наступне.

Малоцінні та швидкозношувані предмети — це запаси, які
використовуються підприємством протягом не більше одного
року або нормального операційного циклу, якщо він більше од-
ного року, зокрема: інструменти, господарський інвентар, спе-
ціальне оснащення, спеціальний одяг тощо [4, п.6]. Для обліку
й узагальнення інформації про наявність та рух МШП, що на-
лежать підприємству та знаходяться на складі, Планом рахун-
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ків передбачений рахунок 22 «Малоцінні та швидкозношувані
предмети» [5].

Якщо нормативний термін експлуатації спецодягу, спецвзуття
та інших засобів індивідуального захисту перевищує 12 календар-
них місяців, вони обліковуються на субрахунку 112 «Малоцінні
необоротні матеріальні активи». Вартість таких предметів пога-
шається нарахуванням амортизації за встановленою підприємст-
вом ставкою (нормою) з урахуванням очікуваного способу вико-
ристання таких активів.

Для інструментів, що не відповідають умові П(С)БО 9 «Запа-
си», передбачено вести їх облік у складі основних засобів на суб-
рахунку 106 «Інструменти, прилади та інвентар».

Розповсюдженими видами МШП є господарський інвентар
(відра, лопати тощо), канцелярські прилади, столярні, малярні і
слюсарні інструменти, постільні речі, кухонний посуд, спортивний
інвентар, аптечки з набором медикаментів та інші предмети, тер-
мін використання яких відповідає вимогам П(С)БО 9 «Запаси».

Враховуюче вищезазначене, рекомендуємо в наказі про облі-
кову політику підприємства відобразити інформацію про види
і склад малоцінних та швидкозношуваних предметів та субраху-
нки, на яких вони будуть обліковуватися.

Кодексом законів про працю, Законом України «Про охорону
праці» передбачено безоплатну видачу спецодягу, спецвзуття та
інших засобів індивідуального захисту за встановленими норма-
ми працівникам, задіяним на роботах зі шкідливими і небезпеч-
ними умовами праці, а також на роботах, пов’язаних із забруд-
ненням або здійснюваних у несприятливих температурних умо-
вах. При цьому обов’язки щодо комплектування та утримання
таких предметів покладено на власника підприємства (уповнова-
жений ним орган). Законодавством встановлено перелік спецодя-
гу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту для пра-
цівників усіх галузей.

Наказом Державного комітету України з нагляду за охороною
праці від 29.10.1996 р. № 170 розроблено Положення про поря-
док забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

Видача засобів індивідуального захисту здійснюється в межах
затверджених норм і термінів носіння працівникам тих професій
і посад, що передбачені у відповідних виробництвах, цехах, діль-
ницях та видах робіт. Так, типові норми безоплатної видачі спец-
одягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту: пра-
цівникам сільського та водного господарства — наказом Держ-
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наглядпраці від 10.06.1998 р. № 117; працівникам залізничного
транспорту — наказом Держнаглядпраці від 21.01.2004 р. № 12;
працівникам деревообробної промисловості — наказом Держ-
наглядпраці від 31.01.2005 р. № 19; працівникам, зайнятих у
будівельному виробництві, — наказом Держнаглядпраці від
17.05.2004 р. № 126; працівникам лісового господарства — нака-
зом Держнаглядпраці від 25.04.2005р. № 65; працівникам підпри-
ємств електроенергетичної галузі — наказом Держнаглядпраці
від 01.11.2004 р. № 241; працівникам хімічних підприємств —
наказом Держнаглядпраці від 07.09.2004 р. № 194.

Проте, в окремих випадках, враховуючи особливості вироб-
ництва, власник підприємства (або уповноважена ним особа) мо-
же за погодженням із уповноваженим з охорони праці трудового
колективу підприємства та профспілками замінювати окремі ви-
ди спецодягу та спецвзуття й при цьому не погіршувати їх захис-
ні властивості.

Крім того, безоплатна видача спецодягу працівникам струк-
турних підрозділів підприємства здійснюється за нормами відпо-
відної галузі виробництва, до якої відноситься конткерний під-
розділ. Наприклад, якщо сільськогосподарське підприємство має
будівельний цех та приймає на роботу будівельників для вико-
нання будівельних робіт, то воно зобов’язане видавати цим пра-
цівникам спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального
захисту відповідно до норм, встановлених для працівників будів-
ництва.

В окремих випадках видача спецодягу можлива і понад вста-
новлені норми. Це необхідно відобразити в наказі про облікову
політику підприємства, наголосивши на тому, що в специфічних
умовах експлуатації певний вид спецодягу не витримує встанов-
лених нормативних строків його носіння або такі специфічні
умови праці вимагають додаткових індивідуальних засобів захи-
сту, які не передбачені галузевими нормами.

В наказі про облікову політику необхідно вказати порядок
відшкодування працівниками, що звільняються з роботи, вартості
спецодягу і спецвзуття, строк експлуатації якого не закінчився.

До МШП також відносять безліч дрібного інструменту, строк
експлуатації якого законодавчо не встановлено. Ми вважаємо, що
в наказі про облікову політику підприємства необхідно відобра-
зити порядок віднесення дрібного інвентарю до МШП та вста-
новлення строку його експлуатації на підприємстві.

На МШП не нараховується знос, а вартість переданих в екс-
плуатацію пердметів виключається зі складу активів (списується
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з балансу на витрати) з подальшою організацією оперативного
кількісного обліку таких предметів у місцях експлуатації і мате-
ріально відповідальними особами протягом терміну їх фактично-
го використання [4, п. 23]. При цьому облік операцій з видачі ін-
струментів та пристосувань загального призначення зі складу в
підрозділи можна вести двома варіантами.

За першим варіантом організація обліку передбачає поря-
док, за яким операції з одержання інструментів і пристроїв
зі складу, повернення на склад МШП, що стали непридатними,
та зношених інструментів оформлюються первинними докумен-
тами.

За другим варіантом організація обліку передбачає порядок, за
яким оформлюються лише операції з передачі інструмента і при-
строїв, що спричиняють зміни запасів МШП у відповідальних
підрозділах (метод обліку оборотного (обмінного) фонду інстру-
ментів в експлуатації). За таких умов відповідальні підрозділи
обмінюють на складі непридатні, зношені інструменти і пристрої
на придатні штука за штуку. Такий метод не зумовлює зміну за-
пасів інструментів у відповідальних підрозділах і тому не потре-
бує спеціального первинного документу на обмін. Останній варі-
ант доцільно використовувати на підприємствах із добре органі-
зованою системою складського й інструментального господарст-
ва, а також належною організацією обліку і контролю.

Обов’язковість видачі форменого одягу передбачена Прави-
лами роздрібної торгівлі продовольчими товарами та Правилами
роздрібної торгівлі непродовольчими товарами. Формений одяг
повинен відповідати санітарним або естетичним вимогам. Фор-
мений одяг може також видаватися державним службовцям та
працівникам державних підприємств окремих галузей виробниц-
тва (залізничникам, зв’язківцям, пілотам авіалайнерів, морякам,
працівникам рибного господарства тощо). Його види, моделі, ко-
лір, комплектність, строки граничного використання, порядок
видачі, користування та обліку регламентується окремими поста-
новами Кабміну та наказами зацікавлених міністерств і відомств
України. Як правило, такий одяг видається в індивідуальне кори-
стування.

Формений одяг працівників інших підприємств приватної влас-
ності називають «фірмовим». Обов’язковість його видачі не пе-
редбачена, однак, підприємства можуть видавати такий одяг
своїм працівникам з власної ініціативи. Як правило, такий робо-
чий одяг носить у собі ознаки (атрибути) (фірмові знаки, ембле-
ми, форма крою, колір тощо) конкретного підприємства чи групи
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підприємств (корпорації, консорціуму, промислово-фінансової
групи тощо). Здебільшого служить для створення позитивного
іміджу підприємства або є рекламою торгової марки. Прямої ви-
моги на видачу «фірмового» одягу в законодавстві України не
передбачено. Отже, в наказі про облікову політику підприємства
рекомендуємо відобразити інформацію щодо переліку і строку
експлуатації «фірмового одягу», а також інформацію щодо по-
рядку відшкодування його вартості.

При проведенні інвентаризації малоцінних та швидкозношу-
ваних предметів на підприємстві можуть бути виявлені їх над-
лишки. Передбачено, що їх оцінка може здійснюватися за чистою
вартістю реалізації МШП (при їх можливої реалізації) або в оцін-
ці їх можливого використання (при використанні МШП на під-
приємстві). Це рекомендуємо відобразити в наказі про облікову
політику підприємства.

Якщо на підприємстві використовують МШП, що були у вжит-
ку, тоді їх облік доцільно вести на окремому субрахунку, про що
рекомендуємо відобразити в наказі про облікову політику під-
приємства, при цьому зазначивши методику їх оцінки.

При складанні наказу про облікову політику підприємству до-
цільно вказати наступне коло напрямів методологічних засад фор-
мування інформації про малоцінні та швидкозношувані предме-
ти: номенклатура малоцінних і швидкозношуваних предметів;
порядок встановлення строку корисного використання (експлуа-
тації) малоцінних та швидкозношуваних предметів; організація
оперативного кількісного обліку МШП за місцем експлуатації і
відповідальними особами протягом строку їх фактичного вико-
ристання; облік «фірмового» одягу (перелік, строк експлуатації,
оплата); оцінка надлишків МШП при інвентаризації; порядок об-
ліку і методика оцінки МШП, що були у вжитку.

При формуванні організаційної частини наказу про облікову
політику підприємства щодо обліку малоцінних та швидкозно-
шуваних предметів необхідно відображати форми первинних до-
кументів, що використовуються для оформлення руху МШП, які
не передбачені типовими формами первинного обліку; правила
документообігу і технологію обробки інформації щодо МШП,
порядок контролю за рухом МШП та відповідальність посадових
осіб; порядок аналітичного обліку МШП.

Внесені пропозиції суттєво підвищать рівень організації і ме-
тодику обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів на
підприємстві.



203

Література

1. Щодо погодження облікової політики підприємства, затв. наказом
Міністерства промислової політики підприємства від 23.01.2007 р. № 23.

2. Про погодження облікової політики підприємства, затв. наказом
Міністерства аграрної політики підприємства від 11.04.2007 р. № 254.

3. Рекомендації щодо розпорядчого документа про організацію бух-
галтерського обліку та облікову політику підприємств, що належать до
сфери управління Міністерства вугільної промисловості України та
щодо яких Міністерство здійснює функції з управління державними
корпоративними правами, затв. наказом Міністерства вугільної проми-
словості України від 19 червня 2006 р. № 338.

4. П(С)БО 9 «Запаси», затверджене наказом МФУ від 02.11.1999 р.
№751/4044 (із змінами та доповненнями).

5. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського об-
ліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підпри-
ємств і організацій, затверджене наказом МФУ від 30.11.1999 р. № 291
(із змінами і доповненнями).

6. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів, затв.
наказом МФУ від 10.01.2007 р. № 2.

Стаття надійшла до редакції 15.05.2008 р.

УДК 657.1 А. М. Герасимович,
д-р екон. наук, проф.,

проф. кафедри менеджменту банківської діяльності,
 І. А. Герасимович,
канд. екон. наук доц.,

доцент кафедри бухгалтерського обліку,
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»;

 Морозова-Герасимович Н. А.,
канд. екон. наук

ФАКТОРИНГОВІ ОПЕРАЦІЇ:
МЕХАНІЗМ ПРОВЕДЕННЯ, ОБЛІК ТА АНАЛІЗ

Раскрывается сущность, механизм
проведения, методика учета и ана-
лиза фактор-операций.

The essence, the carrying out mecha-
nism, technique of the account and the
analysis the factor of operations reveals.
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