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На сьогоднішній день МСФЗ є ефективним засобом міжнародної
інтеграції та частиною сталого економічного розвитку для України.
При цьому однією з основних проблем залишається складність у
розумінні та трактуванні практикуючими бухгалтерами положень
міжнародних стандартів. Здійснення розрахунків з працівниками за
положеннями міжнародного зразка призведе, у першу чергу, до по-
ліпшення соціальної захищеності працюючих, а також до розвитку
всієї системи виплат працівникам, підвищення конкурентоспромо-
жності підприємства, налагодження зовнішньоекономічних зв’язків.

Порівнявши облікові механізми розрахунків з оплати праці
відповідно до національних і міжнародних стандартів бухгалтер-
ського обліку можна стверджувати, що на шляху до уніфікації
обліку вітчизняні нормативні документи з бухгалтерського облі-
ку потребують подальшого удосконалення та змін.
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Постановка проблеми. Основні засоби це важливий складо-
вий елемент ресурсного потенціалу будь-якого підприємства. Їх
економічна сутність і матеріально-речовий зміст вказують на
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значимість у функціонуванні та розвитку будь-якого підприємст-
ва. Однак на сьогоднішній день виникає багато суперечностей у
правильності відображення витрат на поліпшення та ремонт ос-
новних засобів. У чинному законодавстві та нормативно-пра-
вовій базі України не розкрите повністю поняття «ремонт основ-
них засобів» і вимог до відображення в обліку «витрат на ремонт
основних засобів». Фінансовий стан підприємства багато в чому
залежить від достовірного обліку таких витрат і економічних ви-
год, від їх здійснення, від правильного відображення їх у подат-
ковому обліку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У літературі пи-
танню методики та організації бухгалтерського обліку присвяти-
ли багато наукових праць М.М. Коцупатрий, Л.М. Кіндрацька,
М.Г. Чумаченко, В.В. Сопко, Г. Є. Павлова, О.В. Чернецька,
С.Ф. Голов та ін.

Метою статті є розробка пропозицій щодо вдосконалення об-
ліку витрат на поліпшення та ремонт основних засобів. Із враху-
ванням мети, в статті поставлено та вирішено такі завдання: роз-
глянуто особливості обліку витрат на поліпшення та ремонт
основних засобів, виявлено недоліки та розроблено пропозиції
щодо їх усунення.

Виклад основного матеріалу Підприємства в умовах конку-
рентної боротьби потребують постійного оновлення та модерні-
зації матеріально технічної бази, а найпоширенішим методом
відтворення основних засобів є поточний і капітальний ремонт.
Відповідно однією з пріоритетних задач обліку основних засобів
є визначення найоптимальнішого методу відображення в обліку
витрат на ремонт і поліпшення основних засобів згідно податко-
вого законодавства з метою зменшення коливань у собівартості
продукції та складання Звіту про фінансові результати.

Бухгалтерський облік витрат пов’язаних з ремонтом і поліп-
шенням основних засобів регулюється п.14 і п.15 ПС(Б) 7 «Осно-
вні засоби» [2] і Методичними рекомендаціями з бухгалтерського
обліку основних засобів № 561 [4 ].

Так, згідно ПС(Б)О 7 «Основні засоби» [2] облік витрат на поліп-
шення та ремонт основних засобів може здійснюватися таким чином:

1) витрати, пов’язані з поліпшенням об’єкта (модернізація,
модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що
призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первіс-
но очікуваних від використання об’єкта основних засобів [2].

Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку осно-
вних засобів №561 у п. 31 визначають перелік робіт, що призво-
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дять до збільшення первісно очікуваних майбутніх вигод від ви-
користання об’єкта, а саме: модифікація, модернізація об’єкта
основних засобів із метою подовження терміну його користуван-
ня експлуатації або збільшення його виробничої потужності; за-
міна окремих частин устаткування для підвищення якості надан-
ня послуг; впровадження ефективного технологічного процесу,
що дозволить зменшити первісно оцінені виробничі витрати.

Такі витрати необхідно акумулювати за дебетом рахунку 15
«Капітальні інвестиції» в розрізі окремих субрахунків із наступ-
ним списанням з кредиту рахунку 15 «Капітальні інвестиції» в
дебет рахунку 10 «Основні засоби» відповідно до кожного
об’єкту, що підлягає поліпшенню;

2) витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робо-
чому стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх
економічних вигод від його використання (технічний огляд, тех-
нічне обслуговування, ремонт тощо), включаються до складу ви-
трат звітного періоду.

Згідно з п. 15 ПС(Б)О 7 «Основні засоби» такі витрати пови-
нні бути віднесені до складу витрат звітного періоду [2].

Порядок відображення витрат на ремонт, реконструкцію, мо-
дернізацію власних об’єктів зазначені в п. 146,11 і п. 146, 12 ст.
146 Податкового кодексу України, не узгоджені [1 ]. Відповідно
до вимог Податкового Кодексу України фінансування таких за-
ходів може здійснюватися з власних джерел підприємства за ра-
хунок відрахувань від прибутку, амортизаційних відрахувань на
повне відновлення основних засобів, виручки від реалізації вибу-
лого та зайвого майна, орендної плати від здавання в оренду май-
на іншим підприємствам і організаціям та інші джерела фінансу-
вання.

Законодавці спробували наблизити платників податків до
норм бухгалтерського обліку стосовно класифікації понесених
витрат на ремонт і поліпшення основних засобів. Питанню відо-
браження цих витрат присвячено п. 11 і 12 ст. 146, згідно яких
віднесення поліпшень до складу витрат відбувається в межах
10 % ліміту — на збільшення первісної вартості основних засобів
[5]. Слід зауважити, що ліміт застосування до сукупної балансо-
вої вартості всіх груп основних засобів, що підлягають амортиза-
ції, на початок звітного податкового періоду.

У літературі питання обліку витрат з поліпшення та ремонту
основних засобів розглядаються як у науковому, так і в практич-
ному ракурсі. М.А. Захарчук [6] досліджує питання обліку витрат
на ремонт і поліпшення основних засобів, що збільшують майбу-
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тні економічні вигоди. Л.П. Шевчук, І.П. Паславський [7] у своє-
му дослідженні запропонували складати кошторис на проведені
ремонти та поліпшення для забезпечення ефективності інспекту-
вання за витратами на ремонт об’єктів основних засобів.

Враховуючи думки науковців і вимоги законодавства нами
запропоновано власний варіант обліку капітального ремонту. Ви-
трати на капітальний ремонт основних засобів, на відміну від ви-
трат на поточний ремонт не повинні в повному обсязі включати-
ся до собівартості продукції у тому періоді, коли проводився
капітальний ремонт, оскільки вони мають різні періоди прове-
дення, причини і характер здійснення, а також суттєво відрізня-
ється за своєю вартістю. Такі витрати пропонуємо обліковувати
на спеціальному субрахунку 156 «Капітальний ремонт основних
засобів» до рахунку 15 «Капітальні інвестиції» і в подальшому
списувати за рахунок спеціально створеного забезпечення на по-
криття витрат з капітального ремонту основних засобів або від-
носити на збільшення первісної вартості відремонтованого
об’єкта основних засобів.

Спосіб списання витрат залежить від того, який об’єкт підля-
гає капітальному ремонту — вже функціонуючий або щойно
придбаний. Забезпечення на покриття витрат з капітального ре-
монту слід створювати на спеціальному субрахунку 479 «Забез-
печення на покриття витрат з капітального ремонту» до рахунку
47 «Забезпечення наступних витрат і платежів» шляхом щоміся-
чних відрахувань доходу від операційної оренди активів, що об-
ліковується на рахунку 713 «Дохід від операційної оренди акти-
вів» і 719 «Інші доходи від операційної діяльності».

Запропонований варіант також дає змогу рівномірно включати
до собівартості продукції дані витрати. На момент здійснення ви-
трат з капітального ремонту вже існує реальне джерело їх фінан-
сування. Крім того, запропонований нами спосіб списання витрат
на капітальний ремонт дозволяє не відволікати кошти, які були
спрямовані на поточну діяльність, а кошти амортизаційного фон-
ду можна використати на придбання нових об’єктів основних за-
собів.

Особливістю бухгалтерського обліку витрат на поліпшення та
ремонт основних засобів, що збільшують майбутні економічні
вигоди є те, що первісна вартість ремонтованого об’єкта основ-
них засобів збільшується на суму витрат, пов’язаних з поліпшен-
ням об’єкта. У податковому обліку до витрат на поліпшення, що
збільшують балансову вартість основних засобів відповідних
груп відносяться лише відносяться лише ті витрати, які переви-



126

щують 10 % сукупної балансової вартості всіх груп основних за-
собів, що підлягають амортизації, на початок звітного періоду.

Висновки. Узагальнюючи розглянуті питання, слід відмітити,
що у податковому обліку на відміну від бухгалтерського, витрати
на ремонт і поліпшення основних засобів поділяються на утри-
мання основних засобів, а також на поліпшення основних засо-
бів. Тому, в першу чергу, необхідно «збирати» витрати на ремонт
і поліпшення основних засобів на спеціальному субрахунку 156
«Капітальний ремонт основних засобів», які акумулюються на рі-
зних рахунках бухгалтерського обліку, та відносити конкретні
суми на об’єкт основного засобу, щодо якого здійснюється ре-
монт та поліпшення. Забезпечення та покриття витрат слід відо-
бражати на спеціальному субрахунку 479 «Забезпечення на по-
криття витрат з капітального ремонту» до рахунку 47 «Забезпе-
чення наступних витрат і платежів» шляхом щомісячних відра-
хувань доходу від операційної оренди активів.
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