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У сучасних економічних реаліях України малоцінні активи для цілей адекватного облікового відображення по-
діляються на категорії: малоцінні та швидкозношувані предмети та малоцінні необоротні матеріальні активи, що
вимагає застосування специфічних облікових методик. Головними проблемами облікової науки і практики щодо ма-
лоцінних активів є: прогалини нормативного регулювання обліку; неоднозначне визнання діапазону об'єктів обліку;
різночитання положень бухгалтерського і податкового обліку; відображення одномоментного споживання мало-
цінних активів, що необгрунтовано знижує показники активів балансу; недосконала амортизаційна політика, що
зумовлює відсутність джерел відновлення малоцінних активів.

Беручи до уваги відносну новизну об'єкта "малоцінні активи" для української облікової науки та практики, сис-
тематизовано організаційно-методичні засади обліку таких активів у різних країнах. Виявлено, що облікові підходи
диференціюються залежно від зміни ступеня державної регламентації обліку.

Серйозним недоліком вітчизняної облікової практики щодо малоцінних активів є той факт, що вони у складі
оборотних визнаються малоцінними швидкозношуваними предметами та обліковуються згідно з методологією за-
пасів у світлі П(С)БО 9 "Запаси". Однак цілий ряд видів цих активів не має одномоментності споживання. У свою
чергу, номенклатурний склад малоцінних необоротних активів за рядом об'єктів дублює складові на субрахунках
обліку основних засобів 106 "Інструменти, прилади та інвентар" та 109 "Інші основні засоби".

Для вирішення означених проблем на підставі аналізу провідних наукових позицій та облікової практики пропо-
нуються шляхи виокремлення й усунення невідповідностей бухгалтерського й податкового законодавства, удоско-
налення підходів до оцінки й амортизації малоцінних активів та їх синтетичного обліку переважно через застосуван-
ня нових субрахунків з належним рівнем деталізації. Це забезпечить приріст не тільки нових наукових знань, а й
сприятиме удосконаленню практичних облікових методик та закріпленню найбільш раціональних альтернативних
рішень у обліковій політиці підприємств.

In today's economic realities of Ukraine, inadequate assets for the purposes of adequate accounting are classified
into categories: low-value and worn-out items and low value non-negotiable tangible assets requiring the use of specific
accounting methods. The main problems of accounting science and practice regarding low value assets are: gaps in
regulatory accounting; ambiguous recognition of the range of objects of accounting; discrepancies in the accounting and
tax accounting regulations; a reflection of one-time consumption of low value assets that unreasonably reduces the assets
of the balance sheet; imperfect depreciation policy, which leads to the lack of sources of restoration of low value assets.

 Taking into account the relative novelty of the object "low value assets" for Ukrainian accounting science and practice,
the organizational and methodical principles of accounting for such assets in different countries are systematized. It is
revealed that accounting approaches are differentiated depending on the change in the degree of state accounting
regulation.

A serious disadvantage of domestic accounting practices regarding low value assets is the fact that they are considered
to be negotiable with low value items and accounted for in accordance with the inventory methodology in the light of
P(C)BO 9 "Stocks". However, a number of types of these assets have no one-time consumption. In turn, the nomenclature
of low value non-current assets for a number of objects duplicates components in the subaccounting of fixed assets 106
"Tools, instruments and inventory" and 109 "Other fixed assets".

To solve these problems, based on the analysis of leading scientific positions and accounting practices, ways are
proposed to identify and eliminate inconsistencies in accounting and tax legislation, to improve approaches to the valuation
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У господарській діяльності кожного під-

приємства використовується значна група за-
собів праці порівняно невеликої вартості і зі
скороченим терміном служби. Такі засоби є
малоцінними активами.

Сьогодні малоцінні активи для цілей адек-
ватного облікового відображення поділяють-
ся на категорії: малоцінні та швидкозношувані
предмети та малоцінні необоротні матеріальні
активи. Подвійний прояв економічного змісту
означених активів як малоцінних основних за-
собів та предметів праці зі скороченим термі-
ном використання зумовлює застосування спе-
цифічної облікової методики у практичній
діяльності суб'єктів господарювання.

Як свідчать теоретичні та практичні дослід-
ження, питанням організації обліку, аналізу і
аудиту малоцінних активів приділяється недо-
статня увага, внаслідок чого: ускладнюється
дотримання основних методичних принципів
ведення обліку; спотворюється інформація про
фінансовий стан підприємств та стан розра-
хунків; знижується ефективність прийняття
управлінських рішень. Внаслідок суперечливо-
го відображення одномоментного споживання
цих об'єктів обліку "вимивається" сумарний
показник активу балансу підприємств, де пи-
тома вага "малоцінки" є значною (готелі, хос-
тели, кафе, ресторани, салони краси та подібні
підприємства побутового обслуговування на-
селення), що спотворює уявлення зовнішнього
користувача звітності про ліквідність й плато-
спроможність згаданих суб'єктів господарю-
вання.

Крім того, прогалини нормативного регу-
лювання обліку малоцінних активів справляють
негативний вплив на формулювання положень
внутрішніх облікових регламентів (облікова
політика) як у організаційному так і у методич-
ному аспектах, що робить практично неможли-
вою гармонізацію положень бухгалтерського
та податкового обліку бізнес-структур на за-
гальній системі оподаткування. Тому науко-
вцям та практикам, що організовують і
здійснюють облік малоцінних активів, слід пра-
цювати у напрямі зменшення обсягу облікових

and amortization of low value assets and their synthetic accounting, mainly through the use of new sub-accounts with an
appropriate level of detail. This will ensure the growth not only of new scientific knowledge, but will also help to improve
the practical accounting methods and consolidate the most rational alternative solutions in the accounting policy of
enterprises.

Ключові слова: облік, малоцінні активи, малоцінні швидкозношувані предмети, малоцінні
необоротні активи.

Key words: accounting, low value assets, low-value cheap items, low value non-negotiable assets.

процедур двох видів обліку, що полягає у об-
грунтуванні й обранні однакових, як для бух-
галтерського, так і для податкового обліку
принципів, методів і процедур.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Малоцінні активи для української обліко-
вої науки та практики об'єкт достатньо новий,
тому доцільно систематизувати організаційно-
методичні засади обліку таких активів у різних
країнах. Означені підходи диференціюються
залежно від зміни ступеня державної регламен-
тації обліку [20].

Обгрунтованим буде виокремити три уза-
гальнені підходи до визнання та подальшого
облікового відображення малоцінних активів:

1) групування однорідних об'єктів у складі
оборотних та необоротних активів (США, Ук-
раїна),

2) систематизація подібних предметів у
складі оборотних активів (Росія, Білорусія,
Молдова),

3) відображення малоцінних активів за
спеціальними статтями витрат (Великобрита-
нія).

Отже, розмежування малоцінних активів на
оборотні та необоротні характерне для країн,
що широко використовують у практиці обліку
американські стандарти GAAP. Віднесення
активів до поточних або довгострокових зале-
жить від внутрішньо встановленого строку
корисного використання.

Визнання малоцінних активів переважно у
складі оборотних було притаманне для країн
колишнього Радянського Союзу.

Встановлення вартісної межі для виокрем-
лення допоміжних засобів праці є характерним
також для облікової практики Великобританії.
У вирішенні даного питання керуються прин-
ципом істотності (materiality). Цю істотність на
практиці слід розуміти як суттєвість фінансо-
вої звітності.

Сучасна облікова практика провідних країн
Європи розвивається у напрямі зростання вар-
тісної межі малоцінних активів, що можуть
бути одномоментно списані за нормами подат-
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кового законодавства. Так, у Німеччині крите-
рій малоцінності активів до 31 грудня 2017 року
був визначений на рівні 410 євро (без податку
на додану вартість), а з 1 січня 2018 року цей
показник сягнув рівня 800 євро [21].

Питання визначення економічної сутності
та складу таких елементів активів, як малоцінні
та швидкозношувані предмети й необоротні
матеріальні активи детально опрацьовано
А.В. Алексєєвою [1]. Крім розкриття порядку
обліку активів з низькими показниками вар-
тості, автор приділяє значу увагу формуванню
звітної інформації про них з урахуванням ви-
мог міжнародних стандартів фінансової звіт-
ності.

Доповнюючи прогалини неоднозначно
трактування складу малоцінних активів О. Роє-
ва [15] зазначає, що на різних підприємствах
один і той же предмет може знаходитись в екс-
плуатації протягом різних періодів і, як на-
слідок — його віднесення до різних видів акти-
вів за критерієм тривалості перебування у опе-
раційному циклі. Тому автором пропонується
делегування обов'язків обгрунтування строків
використання активів спеціально створеній
комісії з закріпленням цих рішень відповідни-
ми документами.

Методику обліку малоцінних активів у нау-
кових джерелах зазвичай визначають із ураху-
ванням їх поділу на оборотні та необоротні [7].
Відповідно до швидкозношуваних предметів за-
стосовують вимоги П(С)БО 9 "Запаси" [14] та
обліковують їх на рахунку 22 "Малоцінні та
швидкозношувані предмети", а до малоцінних
необоротних матеріальних активів — П(С)БО
7 "Основні засоби" [13] і обліковують їх на суб-
рахунку 112 "Малоцінні необоротні матеріальні
активи".

Така методика активізує наукову дискусію.
Так, на думку А. Грінько, у Плані рахунків вза-
галі недоцільно виділяти зазначених вище ра-
хунків: "…розподіл на основні та малоцінні та
швидкозношувані предмети не має сенсу…Ма-
лоцінні предмети за своєю функціональною
роллю на підприємстві є такими ж засобами
праці, як і основні" [4].

В. Моссаковський пропонує повернутися до
практики обліку, що існувала до запроваджен-
ня національних положень (стандартів) бухгал-
терського обліку та використовувати для об-
ліку подібних об'єктів тільки рахунок 22 "Ма-
лоцінні та швидкозношувані предмети" [10].
Така наукова позиція суперечить вимогам
міжнародних стандартів фінансової звітності,
які є методологічною базою стандартів націо-
нальних.

Сутнісні аспекти визнання малоцінних
активів для цілей податкового обліку роз'яснює
Ю. Крот [5]. Отже, під малоцінними необорот-
ними матеріальними активами в контексті По-
даткового кодексу [12] логічно розуміти мате-
ріальні активи, очікуваний термін корисного
використання яких понад рік (або операційний
цикл, якщо він довший за рік) із дати введення
в експлуатацію, та вартість яких не більше ніж
1000 грн (із 2012 р. — не більше ніж 2500 грн,
зараз — 6000 грн). Крім того, податкове зако-
нодавство визнає лише активи, використову-
вані у основній господарській діяльності під-
приємств.

Крім того, з метою визнання податкового
кредиту з податку на додану вартість законо-
давство вимагає здійснювати і доводити витра-
ти на придбання активів з подальшим викорис-
танням в оподатковуваних ПДВ операціях (п.
198.3 ПКУ).

Для уникнення суперечок з фіскалами
підприємствам у практиці рекомендується
оформлювати наказ про купівлю цих об'єктів з
докладним описом необхідності такого прид-
бання для цілей основної господарської діяль-
ності [11].

Відповідно до п. 145.1.9 ПКУ, амортизацію
з метою оподаткування нараховують за мето-
дом, визначеним наказом про облікову політи-
ку для складання фінансової звітності. І хоча
витрати на придбання та створення МНМА не
входять до переліку амортизованих (п. 144.1
ПКУ), вони однозначно підлягають податковій
амортизації [12]. На це вказує п. 14.1.20 ПКУ
через формулювання: "вартість малоцінних
необоротних матеріальних активів, яка амор-
тизується". Арсенал нормативно закріплених
податковим законодавством методів: прямолі-
нійний, виробничий, метод 50%:50%, 100%.
Найбільш поширеними у обліковій практиці
вітчизняних підприємств є два останні.

Значну питому вагу серед об'єктів мало-
цінних активів займає спеціальний одяг та взут-
тя. У практиці часто працівники, звільняючись,
не повертають комплект одягу і взуття, що при-
зводить до необхідності сторнування податко-
вих витрат через втрату зв'язку з основною
діяльністю. Для усунення негативних наслідків
появи у цьому випадку сум податкових не-
доїмок О. Роєва [15] пропонує методику роз-
рахунку залишкової вартості засобів індивіду-
ального захисту працівників, що дозволить за-
лишити частину витрат у складі податкових.
Такий крок одночасно дозволить зберегти й ча-
стину податкового кредиту з податку на дода-
ну вартість.
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Отже, головними напрямами розвитку
наукової дискусії стосовно облікового відоб-
раження малоцінних активів є: розробка кри-
теріїв однозначного визнання активів у складі
малоцінних з розподілом за ознакою трива-
лості перебування у операційному циклі, гар-
монізація положень бухгалтерського і подат-
кового обліку, подальше реформування систе-
ми нормативного забезпечення у контексті ви-
мог міжнародних стандартів фінансової звіт-
ності.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Мета статті полягає в узагальненні теоре-

тичних і методичних засад організації обліку
малоцінних активів й розробці обгрунтованих
рекомендацій і пропозицій з поліпшення стану
облікової практики підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Як уже зазначалося малоцінні активи у

складі оборотних визнаються малоцінними
швидкозношуваними предметами та облікову-
ються згідно методології запасів у світлі
П(С)БО 9 "Запаси" [14]. Однак за окремими
сутнісними ознаками малоцінні активи у складі
запасів (малоцінні та швидкозношувані предме-
ти) від них же і відрізняються через відсутність
одномоментності споживання як у сировини чи
пального. Номенклатурний склад малоцінних
необоротних активів за рядом об'єктів дублює
складові на субрахунках 106 "Інструменти, при-
лади та інвентар" та 109 "Інші основні засоби".

Першопричиною описаних міжвидових об-
лікових відмінностей щодо малоцінних активів
є прогалини специфічного нормативного регу-
лювання. Тематичний нормативний акт да-
тується лише 1979 роком (Положение № 166
18.10.1979 г. "Положение по бухгалтерському
учету малоценных и быстроизнашивающихся
предметов") та не відповідає сучасним еконо-
мічним та правовим реаліям.

Положення 166 від 18.10.1979 року деталі-
зує розрізи аналітичного обліку малоцінних
активів. Аналітика організується за місцями
зберігання та надходження, матеріально-відпо-
відальними особами за укрупненими групами:
інструменти і пристосування загального при-
значення; спеціальні інструменти і спеціальні
пристосування; змінне обладнання; техноло-
гічна тара; виробничий інвентар; господарський
інвентар; спеціальний одяг, взуття та запобіжні
пристосування; постільні пристосування; інші
малоцінні та швидкозношувані предмети.

Аналізуючи амортизаційну політику щодо
малоцінних активів у складі необоротних, слід

визнати, що виробничий метод амортизації не
відповідає економічній природі процесів вико-
ристання цих активів. Метод 50%: 50% доціль-
но застосовувати для активів, що потребують
частої заміни з нормативно вставленими періо-
дами: спеціальний одяг і взуття; засоби індиві-
дуального захисту у системі охорони праці;
постільна білизна; скатертини, рушники і сер-
ветки у ресторанах, кафе, тощо.

Прямолінійний метод амортизації обгрун-
тований для малоцінних необоротних активів,
використання яких не залежить від інтенсив-
ності господарських операцій: переважно це
предмети оргтехніки та меблі.

Вибір і дотримання оптимальних положень
амортизаційної політики щодо малоцінних ак-
тивів убезпечує від фактів завищення податко-
вих витрат з подальшими податковими не-
доїмками.

Загалом, аспекти суперечностей бухгал-
терського й податкового обліку малоцінних
активів детально розглянуті у працях І. Маляр-
чук, Т. Войтенко та інших авторів, що переваж-
но є консультантами спеціалізованих видань
для бухгалтерів-практиків [2; 3; 5; 8; 9; 11].

Насамперед, групова приналежність мало-
цінних активів у бухгалтерському та податко-
вому обліку різниться: відповідно, це група ос-
новних засобів та інших необоротних матері-
альних активів.

Для цілісної картини формування первісної
вартості малоцінних активів необхідно здійсни-
ти синтез положень бухгалтерського і подат-
кового обліку. У бухгалтерському обліку в
П(С)БО 7 "Основні засоби" чітко визначено
перелік складових первісної вартості мало-
цінних активів, а вартісний критерій (у 2018—
2019 роках 6000 грн без ПДВ) зафіксовано лише
у Податковому кодексі. Бухгалтерський облік
нормативно закріпляє перелік напрямів викори-
стання малоцінних активів, а податковий обме-
жує їх застосування лише основною діяльністю.

Міжвидовими відмінностями амортизацій-
ної політики щодо малоцінних активів є:

— відсутність у податковому облік поняття
"ліквідаційна вартість";

— наявність у бухгалтерському обліку 4 ме-
тодів амортизації МА (прямолінійний, вироб-
ничий, 50/50 та 100%), а у податковому обліку
тільки 2 (50/50 та 100%);

— заперечення практики амортизації бе-
зоплатно отриманих необоротних активів у по-
датковому обліку.

Також міжвидові облікові відмінності про-
являються і у питаннях переоцінки малоцінних
активів.



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 5, 2019

15

Витрати на ремонт малоцінних активів у
податковому обліку включаються до витрат, а
у бухгалтерському обліку можуть збільшува-
ти балансову вартість відповідної групи необо-
ротних активів.

Пропозиції науковців щодо удосконалення
синтетичного обліку малоцінних активів, в
основному, формулюються навколо деталізації
рахунків.

В.С. Терещенко, та А.І. Москаленко вважа-
ють, що більш доцільно просто виключити сло-
во "малоцінні" із назви рахунку 22 та перейме-
нувати його на "Швидкозношувані предмети"
[18].

Як наслідок, у робочому плані рахунків го-
ловні бухгалтери підприємств можуть відкри-
вати до рахунку 22 два субрахунки: 221 "Ма-
лоцінні швидкозношувані предмети" та 222 "До-
рогоцінні швидкозношувані предмети".

Ця наукова пропозиція актуалізує розроб-
ку обгрунтованої та не ускладненої для прак-
тиків методики сумового визначення критерію
"дорогоцінності".

Р.Р. Шумило наголошує на необхідності
отримання інформації не тільки про такі акти-
ви на складі, але і в експлуатації [6].

Запропонована автором методика обліку
реалізується за допомогою субрахунків 221
"Швидкозношувані предмети на складі", 222
"Швидкозношувані предмети в користуванні",
223 "Знос швидкозношуваних предметів". За-
провадження останнього субрахунку, на думку
авторського колективу, зумовлене тим фактом,
що вартістю малоцінних активів у складі не-
оборотних "як складова засобів праці повинна
амортизуватися, що стане запорукою рівно-
мірного розподілу їх вартості між операційни-
ми циклами та забезпечить фінансування опе-
рацій з їх оновлення".

Іншим напрямом можливого уточнення
одиниць обліку є відкриття аналітики нижчого
рівня деталізації за видовим критерієм об'єктів
[17]. До синтетичного рахунку 221 "Малоцінні
і швидкозношувані предмети" наступні аналі-
тичні рахунки: 221.1 "Центральний інструмен-
тальний склад"; 221.2 "Спеціальний одяг"; 221.3
"Господарський інвентар"; 221.4 "Офісне об-
ладнання і канцтовари"; 221.5 "Інші малоцінні і
швидкозношувані предмети" [17].

Аналізуючи доцільність цих нововве-
день, слід відмітити, що деталізація аналі-
тики не ускладнює облікові процедури лише
в умовах застосування комп'ютерних інфор-
маційних систем, де нові розрізи аналітики
фіксуються лише один раз технічним пра-
цівником.

Для посилення рівня внутрішнього контро-
лю операцій з малоцінними необоротними
активами та їх підвищення їх схоронності до-
цільно ввести окремий субрахунок для таких
активів, що перебувають у експлуатації. До су-
брахунку 112 "Малоцінні необоротні матері-
альні активи" доцільно відкрити окремий раху-
нок, наприклад, 1121 "Малоцінні необоротні
матеріальні активи в експлуатації" [19].

Означене нововведення дозволить збільши-
ти вартісний вираз оборотних активів на ба-
лансів підприємств та буде підгрунтям для пра-
вильного проведення інвентаризації.

Вважаючи доречним виокремлення на суб-
рахунках показників малоцінних активів у
складі оборотних, С.Й. Сажинець [16] пропо-
нує чітко вказати на тривалість перебування
таких активів у операційному циклі і виокре-
мити ще й транспортно-заготівельні витрати на
їх придбання: "доцільно змінити назву рахун-
ка 22 "Малоцінні та швидкозношувані предме-
ти" на "Оборотні малоцінні та швидкозношу-
вані матеріальні і нематеріальні активи" та в
практичній діяльності використовувати такі
субрахунки для обліку операцій з матеріальни-
ми активами: 221 "ОМШМА на складі"; 222
"ОМШМА в експлуатації"; 223 "Оборотні
швидкозношувані матеріальні активи в експ-
луатації"; 224 "Зношення оборотних швидкоз-
ношуваних матеріальних активів"; 225 "Транс-
портно-заготівельні витрати на придбання ОМ-
ШМА". Напрям розвитку наукової дискусії
щодо такої пропозиції вбачається у можливо-
му ускладненні облікових процедур і "загро-
мадженні" інформаційного масиву, оскільки
транспортно-заготівельні витрати за всіма ви-
дами оборотних активів, що методологічно
відносяться до запасів, автор пропонує обліко-
вувати окремо.

ВИСНОВКИ
1. Критерій "малоцінності" у практиці віт-

чизняних підприємств неправомірно "ніве-
лює" значення обліку малоцінних активів та
негативно впливає на показники платоспро-
можності й ліквідності балансу суб'єктів
бізнесу, питома вага малоцінних активів у
яких є значною (підприємства пасажирських
перевезень, громадського харчування, інду-
стрія краси).

2. Національне нормативне забезпечення
бухгалтерського і податкового обліку потребує
удосконалення на предмет усунення міжвидо-
вих розбіжностей та формування універсаль-
них підходів до побудови обліку малоцінних
активів.
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3. Існуючі методологічні підходи до оцінки
малоцінних активів потребують доопрацюван-
ня в сучасних економічних реаліях засобами
розподілу малоцінних активів на мало- та до-
рогоцінні з належним оціночним обгрунтуван-
ням критерію "дорогоцінності".

4. Для уникнення негативних наслідків за-
ниження сум активів у балансах через одномо-
ментність списання малоцінних активів доціль-
но запровадити окремі субрахунки обліку та-
ких активів на складі та в експлуатації; крім
того облікового відображення потребує також
знос малоцінних активів для своєчасного фор-
мування фондів їх відновлення.
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