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Основні засоби є невід'ємною частиною майна будь-якого підприємства, без яких немож-

ливе здійснення господарської діяльності. Тому для підтримки об'єктів основних засобів у 
робочому стані та підвищення показників фінансово-господарської діяльності здійснюють 
поліпшення об’єктів шляхом модернізації, реконструкції, добудови, дообладнання основних 
засобів. При цьому труднощі можуть виникати як в процесі виконання робіт з поліпшенням 
основних засобів, так і при відображенні відповідних витрат у системі бухгалтерського облі-
ку. З урахуванням цього, було розглянуто основні елементи організації обліку витрат на по-
ліпшення основних засобів. Розроблено рекомендації щодо вдосконалення методики обліку 
витрат на проведення робіт з модернізації, реконструкції, дообладнання, добудови основних 
засобів для визначення доцільності і ефективності проведення відповідних робіт. 
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Основные средства являются неотъемлемой частью собственности любого предприятия, 

без которых невозможно осуществление хозяйственной деятельности. Поэтому для под-
держки объектов основных средств в рабочем состоянии и повышения показателей финансо-
во-хозяйственной деятельности, осуществляют улучшение объектов путем модернизации, 
реконструкции, достройки, дооборудования основных средств. При этом трудности могут 
возникать как в процессе осуществления работ, связанных с ремонтом или модернизацией 
объектов основных средств, так и при отражении данных расходов в системе бухгалтерского 
учета. Учитывая эти сложности, были рассмотрены основные элементы организации учета 
расходов на улучшение основных средств. Разработаны рекомендации по совершенствова-
нию методики учета затрат на проведение работ по модернизации, реконструкции, дообору-
дования, достройки основных средств для определения целесообразности и эффективности 
проведения данных работ. 

Ключевые слова: расходы, учет, основные средства, модернизация, реконструкция. 
 
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. На сьогоднішній день в Україні залишається ак-

туальною проблема критичного стану основних засобів. Відповідно до офіцій-
них даних Держкомстату, ступінь зношеності основних засобів невпинно зрос-
тає, досягши 76,7 % у 2012 р, при цьому якщо ступінь їх зносу в 2002 році ста-
новив 47,2%, то за десять років даний показник збільшився на 29,5%. Відсут-
ність дієвих механізмів, стимулів для інвестування у модернізацію та техноло-
гічне переоснащення виробництва призвело до критичного стану основних за-
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собів у низці галузей реального сектору, зокрема, у промисловості ступінь зно-
шеності у 2012 р. становив 57,3 %, у будівництві 55,1%, у транспорті і зв’язку – 
96,0 %. Підприємства з великим ступенем зношеності не забезпечують ефекти-
вного та інтенсивного виробництва та збільшують виробничі витрати. Отже, рі-
вень спрацювання техніки, обладнання, транспортних засобів і інших активів 
підприємств машинобудівної галузі становив 63,7%, ступінь зношеності основ-
них засобів хімічної та нафтохімічної промисловості – 56,6%, добувної промис-
ловості – 54,1%, переробної промисловості – 57,2% у 2012 році.  

Кожне підприємство обирає самостійно шляхи відновлення можливостей ви-
користання об’єктів основних засобів, ними можуть бути: капітальний ремонт, 
модернізація, реконструкція, добудова, дообладнання. При цьому труднощі 
можуть виникати як в процесі здійснення робіт, пов’язаних з ремонтом чи мо-
дернізацією даних об’єктів основних засобів, так і при відображенні таких ви-
трат у системі бухгалтерського обліку. 

У нормативно-законодавчій базі України, в науковій літературі з бухгалтер-
ського обліку питання поліпшення основних засобів розглядаються як в науко-
вому, так і в практичному ракурсі. Окремим питанням теорії, методики та орга-
нізації обліку витрат на ремонт основних засобів та їх амортизації приділялась 
увага у працях: Ф.Ф. Бутинця, Дем’яненко М.Я., Жданова А.І., Загороднього 
А.Г., Ткаченко Н.М., Шера І.Ф. та інших авторів, які започаткували теоретичне 
обґрунтування і подальшу розробку даної тематики. Більшість авторів зосере-
джують увагу на класифікації ремонтів, джерел їх відшкодування, загальній ме-
тодиці ведення обліку витрат на ремонт. Недостатній рівень дослідження і не-
обхідність вирішення питань, пов'язаних з удосконаленням методики обліку 
витрат, пов’язаних з модернізацією, реконструкцією основних засобів, зумови-
ли вибір теми дослідження. 

Метою статті є пошук шляхів вдосконалення методики обліку витрат на про-
ведення робіт з поліпшення основних засобів. З врахуванням мети, в статті пос-
тавлено та вирішено наступні завдання: розглянуто особливості обліку капіта-
лізації витрат на основні засоби; розроблено рекомендацій щодо вдосконалення 
методики обліку витрат на проведення робіт з модернізації, реконструкції, до-
обладнання, добудови основних засобів для визначення доцільності і ефектив-
ності проведення даних робіт. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Сьогодні на практиці виникає 
коло проблемних питань щодо обліку поліпшення об’єктів основних засобів. У 
ході вивчення законодавчо-нормативних актів встановлено, що згідно з П(С)БО 
7 «Основні засоби», поліпшення  це не ремонт, але водночас поліпшення  це 
не лише модернізація й реконструкція, а й «модифікація, добудова, дооблад-
нання». Зокрема, добудова  це один з видів реконструкції, дообладнання  
один з видів модернізації. Щодо «модифікації»  то вона жодним чином не сто-
сується «поліпшень» основних засобів, це статистичний термін, який, інакше 
кажучи, означає зміни, надання нових рис старим параметрам. В свою чергу, 
модернізація стосується обладнання (машин, устаткування), реконструкція  
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підприємства загалом або його виробничих підрозділів (цехів, дільниць), а ре-
монтний процес  кожного окремого об’єкта або його складової. Отже, за бух-
галтерських канонів, поліпшення  це реконструкція і модернізація. Ремонт до 
поліпшення не належить  це лише підтримання об’єкта в робочому стані. Піс-
ля ремонту нічого не поліпшується, а лише відновлюється первісний ресурс 
об’єкта 7, 8 (Рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1  Характеристика витрат на поліпшенням основних засобів в бухгал-
терському і податковому обліку 1, 4 

 
Для забезпечення збереження експлуатаційних якостей і ефективності вико-

ристання, а також продовження терміну служби об'єктів основних засобів, не-
обхідно постійно здійснювати витрати на утримання основних засобів. Витрати 
на модернізацію, модифікацію, реконструкцію, дообладнання, добудову мо-
жуть або капіталізуватися, тобто збільшувати вартість основних засобів, або 
списуватися на витрати звітного періоду. Принципи капіталізації чи віднесення 
до поточних витрат, пов'язаних з основними засобами, перш за все залежать від 
того, коли були понесені ці витрати 9. Так, витрати, понесені з метою підгото-

Капітальні інвестиції 
(рахунок 15) 

Реконструкція 

витрати, які призводять до збіль-
шення вартості об’єкта основних 
засобів і збільшують суму за ра-
хунком 10  

витрати на поліпшення, що збі-
льшують первісну (переоцінену) 
вартість, виготовлення, придбан-
ня об'єктів матеріальних необоро-
тних активів (п.4 П(С)БО 7) 

Капіталізація витрат 

витрати на роботи, пов’язані з 
поліпшенням об’єкта, що призво-
дить до збільшення майбутніх 
економічних вигід, первісно очі-
куваних від використання об'єкта 
(п.14 П(С)БО 7) 

Модифікація 

Модернізація 

Дообладнання 

Добудування 

Витрати на поліпшення основних засобів 

Капітальний ремонт 

витрати на поліпшення об’єктів 
основних засобів (модернізація, 
модифікація, добудова, дооблад-
нання, реконструкція), що приво-
дить до зростання майбутніх еко-
номічних вигод, первісно очікува-
них від використання об’єктів 
(Пункт 146.11.) 

Податковий облік Бухгалтерський облік 

сума витрат, що перевищує 10 % 
сукупної балансової вартості всіх 
груп основних засобів, що підля-
гають амортизації, на початок звіт-
ного року, відноситься на збіль-
шення балансової вартості об’єкта 
основного засобу, щодо якого здій-
снюється поліпшення 

сума, що не перевищує 10 % суку-
пної балансової вартості всіх груп 
основних засобів, що підлягають 
амортизації, на початок звітного 
року, відноситься на збільшення 
витрат звітного періоду (по відпо-
відних статтях калькуляції робіт, 
послуг) 
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вки активу до використання за призначенням і здійснені до введення його в 
експлуатацію, капіталізуються і є складовою собівартості.  

Слід зазначити, що перед бухгалтером виникає непросте завдання – визначи-
ти, який результат проведених робіт необхідно віднести до поточних витрат, чи 
капіталізувати витрати і яку очікувану вигоду принесуть ці витрати. Для вирі-
шення цього завдання необхідно залучити фахівців, інженерів, інших спеціаліс-
тів, які допоможуть визначити технічні характеристики об'єкту, а отже, і еко-
номічні вигоди. Тому при придбанні об'єкту основних засобів доцільно відразу 
визначити його основні характеристики, які мають принципове значення і 
впливають на економічні вигоди, які чекають отримати від його експлуатації в 
майбутньому. Краще ці характеристики об'єкту (термін служби, потужність, 
використання електроенергії, пробіг, складові об’єкту і т. д.) оформити докуме-
нтально. Тоді після проведення заходів з поліпшення основних засобів можна 
робити розрахунок впливу змін, які відбулися.  

Для виключення при проведенні податкової перевірки, контрольно-
ревізійних заходів, зайвих питань про доцільність проведення ремонтних та ін-
ших робіт, а також для впорядкування всіх операцій з майном, у тому числі з 
відновлення основних засобів, керівництву підприємства рекомендується вста-
новити на рівні облікової політики наступні зміни: 

1. Призначити окремим наказом (розпорядженням), не включаючи в сам 
текст облікової політики, осіб, відповідальних за експлуатацію різних видів ос-
новних засобів, що перебувають в користуванні, оренді, лізингу. При цьому та-
кі особи не обов'язково повинні бути матеріально-відповідальними. Наприклад, 
матеріально-відповідальною за комп'ютер може бути особа, в користуванні якої 
він знаходиться, а відповідальним за експлуатацію всіх комп'ютерів в установі 
 спеціально призначений кваліфікований співробітник. 

2. Зобов'язати осіб, відповідальних за експлуатацію об'єктів основних засо-
бів, здійснювати контроль за їх технічним станом, а також складати заявки на 
проведення ремонту, реконструкції, модернізації, дообладнання. Визначити, що 
дані роботи не виконуються без відповідної заявки, затвердженої керівником. 

3. Встановити форму заявки. Зразок заповнення табличної частини заявки 
(таблиця 1) наведено нижче (шапка повинна містити реквізити підприємства, 
дату і номер, підпис керівника та підпис особи, відповідальної за експлуатацію 
основного засобу) 6. 

Вид заявки, що запропоновано, дозволить керівнику підприємства прийняти 
правильне рішення про характер і ознаки здійснюваних підприємством робіт, 
адже згідно п. 29 Методичних рекомендацій № 561 роботи, спрямовані на під-
вищення техніко-економічних можливостей (модернізацію, модифікацію, добу-
дову, реконструкцію) об'єкта, що призведе у майбутньому до збільшення еко-
номічних вигод, чи здійснюються для підтримання об'єкта в придатному для 
використання стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економі-
чних вигод від його використання, приймається керівником підприємства з 
урахуванням результатів аналізу існуючої ситуації та суттєвості таких витрат. 
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Таблиця 1  Заявка на ремонт, реконструкцію, модернізацію, дообладнання 6 
 

Найменування 
об’єкта 

Інвентар-
ний номер Причина Планування 

заходу 
Кінцевий ре-

зультат 

Документ 
підтверджую 
під виконання 

Автоматизоване 
робоче місце бух-
галтера (комп'ю-
тер в комплекті) 

111111111 

Зображення на мо-
ніторі не чітке 

"пливе", регулю-
ваннями не усуне-

но 

Діагностика та 
ремонт, за не-
обхідністю за-
собами сторон-
ньої організації 

Відновлення 
працездатності 

 

Акт виконаних 
робіт № ХХ 

від 
ЧЧ.ММ.РР.р. 

Автоматизоване 
робоче місце 

(комп'ютер в ком-
плекті) 

222222222 

Системні ресурси - 
обсяг оперативної 
пам'яті – не доста-
тні для викорис-
тання програми 

«ХХХ» 

Дообладнання, 
(модернізація) 

додатковою 
оперативною 

пам'яттю 

Можливість 
використову-
вати програму 

«ХХХ» 
 

Акт виконаних 
робіт № ХХ 

від 
ЧЧ.ММ.РР.р. 

Автомобіль ВАЗ-
21114 333333333 

Стук в передній 
підвісці – зруйну-
валися сайлент-

блоки 

Ремонт своїми 
силами (повна 

заміна) 

Відновлення 
працездатності 

Акт виконаних 
робіт № ХХ 

від 
ЧЧ.ММ.РР.р. 

Будівля централь-
ної прохідної за-

воду 
444444444 Протікає дах 

 
Замінити м'яку 

покрівлю 

Відновлення 
експлуатацій-

них характери-
стик 

Акт виконаних 
робіт № ХХ 

від 
ЧЧ.ММ.РР.р. 

Будівля централь-
ної прохідної за-

воду 
 

555555555 

Стікають з даху 
дощові і талі води 
заливають ганок, 

сходи покривають-
ся льодом і руйну-

ються, можливі 
травми 

Добудувати 
над ганком на-

віс 

Поліпшення 
характеристик 

Договір № ХХ, 
Акт виконаних 

робіт № ХХ 
від 

ЧЧ.ММ.РР.р. 

 
ВИСНОВКИ. Проводячи підсумки, можна сказати: по-перше, чинне законо-

давство України передбачає отримання повної інформації про витрати на по-
ліпшення основних засобів, тому сукупність таких витрат повинна розглядати-
ся як самостійний об’єкт бухгалтерського обліку 5. По-друге, рекомендовано 
для забезпечення достовірного відображення витрат на модернізацію, ремонт, 
добудову, дообладнання основних засобів залучати фахівців, інженерів, інших 
спеціалістів, які допоможуть визначити технічні характеристики об'єкту, а отже 
і економічні вигоди від проведених робіт. По-третє, внести доповнення до облі-
кової політики щодо відповідальних осіб та внести доповнення до документоо-
бігу шляхом ведення заявки на проведення ремонту, реконструкції, модерніза-
ції, дообладнання основних засобів. 
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PECULIARITIES OF  MODERNIZATION ACCOUNTING  

AND RECONSTRUCTION OF FIXED ASSETS 
I. Gnoieva, S. Vinnik 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. 
Е-mail: Orishka79@mail.ru 
Fixed assets are the integral part of any enterprise without which it is not possible to carry out  

the economic activity. Therefore, in order to maintain fixed assets in working conditions and in-
crease the financial activities factors it is necessary to carry out the improvement of the above-
mentioned objects by means of modernization, renovation, completion and arrangement of the fixed 
assets. In this case, difficulties may arise in the process of fixed assets improvement and by display-
ing the relevant costs in the accounting system. Considering that, it has been analyzed the basic el-
ements of costs accounting for the fixed assets improvement. It has been worked out the recom-
mendations concerning improvement of the cost accounting methodology for modernization, reno-
vation, arrangement, completion of the basic means for determination of the appropriateness and 
effectiveness of the relevant works. 

Key words: costs, inventory, fixed assets, modernization, reconstruction. 
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