
    

Дата: 13.05.2022 

Група: ТУ-1 

Предмет: Основи бухгалтерського обліку 

 

УРОК № 62-63 

 

ТЕМА: Оренда основних засобів. 

 

МЕТА:  

• Ознайомити учнів з порядком обліку оренди основних засобів 

• Сформувати в учнів відомості про порядок документального оформлення 

оренди ОЗ 

• Сприяти всебічному розвитку особистості; 

• Виховувати інформаційно-освічену людину. 

 

 

Вивчення нового матеріалу: 

Облік оренди 

Оренда — угода, за якою орендар набуває права користування необоротним 

активом за плату протягом погодженого з орендодавцем строку. 

За видами оренду поділяють на операційну і фінансову. 

Фінансова оренда — оренда, що передбачає передачу орендарю всіх ризиків та 

вигод, пов’язаних із правом користування та володіння активом. Оренда вважається 

фінансовою за наявності хоча б однієї з наведених нижче ознак: 

1) орендар набуває права власності на орендовані активи після закінчення строку 

оренди. 

2) орендар має можливість та намір придбати об’єкт оренди за ціною, нижчою за 

його справедливу вартість на дату придбання; 

3) строк оренди становить більшу частину строку корисного використання 

(експлуатації) об’єкта оренди; 

4) теперішня вартість мінімальних орендних платежів від початку оренди дорівнює або 

перевищує справедливу вартість об’єкта оренди. 

Мінімальні орендні платежі — платежі, що підлягають сплаті орендарем протягом 

строку оренди (за вирахуванням вартості послуг та податків, що підлягають сплаті 

орендодавцю, і непередбаченої орендної плати), збільшені: 

1) для орендаря — на суму його гарантованої ліквідаційної вартості; 

2) для орендодавця — на суму його гарантованої ліквідаційної вартості. 

Гарантована ліквідаційна вартість: 

1) для орендаря — частина ліквідаційної вартості, яка гарантується до сплати 

орендарем або пов’язаною з ним стороною; 

2) для орендодавця — частина ліквідаційної вартості, яка гарантується до сплати 

орендарем або незалежною третьою стороною, здатною за своїм фінансовим станом 

відповідати за гарантією. 



Операційна оренда — оренда інша, ніж фінансова, тобто не відповідає вище 

наведеним критеріям фінансової оренди. 

1. Облік оренди в орендаря 

Орендар відображає в бухгалтерському обліку одержаний у фінансову оренду 

об’єкт одночасно як актив і зобов’язання за найменшою на початок строку оренди 

оцінкою: справедливою вартістю активу або теперішньою вартістю суми мінімальних 

орендних платежів. 

Оскільки по закінченні строку фінансової оренди право власності на орендований 

об’єкт переходить до орендаря або об’єкт тривалий час знаходиться у орендатора, то 

облік цього об’єкта ведеться на окремому субрахунку рахунка 10 «Основні засоби» з 

моменту початку строку оренди. 

Різниця між сумою мінімальних орендних платежів та вартістю об’єкта фінансової 

оренди, за якою він був відображений у бухгалтерському обліку на початку строку 

фінансової оренди, є фінансовими витратами орендаря і відображається у 

бухгалтерському обліку і звітності лише в сумі, що відноситься до звітного періоду. 

Розподіл фінансових витрат між звітними періодами протягом строку оренди 

здійснюється із застосуванням орендної ставки відсотка на залишок зобов’язань на 

початок звітного періоду. 

Орендна ставка відсотка — ставка відсотка, за якою теперішня вартість суми 

мінімальних орендних платежів та негарантованої ліквідаційної вартості дорівнює 

справедливій вартості об’єкта фінансової оренди на початок строку оренди. 

Негарантована ліквідаційна вартість — частина ліквідаційної вартості об’єкта 

оренди, отримання якої орендодавцем не забезпечується або гарантується лише 

пов’язаною з ним стороною. 

Якщо в угоді про фінансову оренду не вказана орендна ставка відсотка, то для 

визначення теперішньої вартості суми мінімальних орендних платежів і розподілу 

фінансових витрат орендар застосовує ставку відсотка на можливі позики орендаря. 

Ставка відсотка на можливі позики орендаря — ставка відсотка, яку мав би 

сплачувати орендар за подібну операцію або (якщо цей показник визначити 

неможливо) ставка відсотка за позиками для придбання подібного активу (на той 

самий термін та з подібною гарантією) на початок строку оренди. 

Приклади визначення орендарем суми фінансових витрат та її розподілу між 

відповідними звітними періодами*. 

Приклад 1.  

Підприємство-орендодавець уклало угоду про фінансову оренду устаткування з 

підприємством-орендарем на таких умовах: 

⎯ строк оренди — 3 роки, починаючи з 2 січня 2001 р.; 

⎯ орендна ставка відсотка становить 24 % річних; 

⎯ мінімальні орендні платежі — 300000 (50000  6) сплачуються один раз на 

півроку (2 січня і 1 липня); 

⎯ після завершення строку оренди право власності на устаткування переходить до 

орендаря. 

Теперішня вартість мінімальних орендних платежів (ТВА) орендаря розраховується 

за формулою: 

 
*  Додаток № 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 «Оренда». 
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де А — сума мінімального орендного платежу, що сплачується регулярно (ануїтет); 

п — кількість періодів, за які сплачується орендна плата і нараховуються відсотки; 

і — ставка відсотка для вказаного періоду. 
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Загальна сума фінансових витрат дорівнює: 

50 000  6 – 230 238 = 300 000 – 230 238 = 69 762 грн. 

Затрати орендаря на поліпшення об’єкта фінансової оренди (модернізація, 

модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що приводять до 

збільшення майбутніх економічних вигод, які первісно очікувалися від його 

використання, відображаються як капітальні інвестиції, що включаються до вартості 

об’єкта фінансової оренди. 

Амортизація об’єкта фінансової оренди нараховується протягом строку корисного 

використання, якщо право власності переходить до орендаря. У разі, коли право 

власності на об’єкт фінансової оренди не переходить до орендаря, то нарахування 

амортизації здійснюється протягом коротшого періоду з двох — строку оренди або 

строку корисного використання. 

Розрахунок фінансових витрат  у складі орендних платежів 

Дата 

Орендні платежі Залишок 

зобов’язання з 

оренди на 

кінець 

періоду 

Мінімальна сума 

орендних 

платежів, що 

сплачується 

регулярно 

(ануїтет) 

Фінансові  

витрати* 

За 

устатку

вання** 

1 2 3 4 5 

2.01.2001 50 000 — 50 000 180 230 

1.06.2001 50 000 21 629 28 371 151 867 

2.01.2002 50 000 18 224 31 776 120 091 

1.06.2002 50 000 14 411 35 589 84 502 

2.01.2003 50 000 10 140 39 860 44 642 

1.06.2003 50 000 5358*** 44 642 0 

Разом 300 000 69 762 230 238  

 

Об’єкт операційної оренди відображається орендарем на позабалансовому рахунку 

01 «Орендовані необоротні активи» за вартістю, указаною в угоді про оренду. 

Орендна плата за користування об’єктом операційної оренди визначається 

витратами операційної діяльності відповідного звітного періоду (інші операційні 

витрати). 

Витрати орендаря на поліпшення об’єкта операційної оренди (модернізація, 

модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призведуть до 

збільшення майбутніх економічних вигід, які первісно очікувалися від його 



використання, відображаються орендарем як капітальні інвестиції і створення 

(будівництво) інших необоротних матеріальних активів. 

2. Облік оренди в орендодавця 

Орендодавець не веде обліку майна, переданого у фінансову оренду, у складі 

необоротних активів. 

Передача об’єкта у фінансову оренду розглядається як виникнення у орендодавця 

дебіторської заборгованості орендних платежів і негарантованої ліквідаційної вартості 

за вирахуванням фінансового доходу, що підлягає отриманню, з визнанням іншого 

доходу (доходу від реалізації необоротних активів). Одночасно залишкова вартість 

об’єкта фінансової оренди виключається з балансу орендодавця з відображенням у 

складі інших витрат (собівартості реалізованих необоротних активів). 

Різниця між сумою мінімальних орендних платежів і негарантованої ліквідаційної 

вартості об’єкта фінансової оренди та теперішньою вартістю вказаної суми, що 

визначена за орендною ставкою відсотка, є фінансовим доходом орендодавця. 

Розподіл фінансового доходу між звітними періодами протягом строку оренди 

здійснюється із застосуванням орендної ставки відсотка на залишок дебіторської 

заборгованості орендаря на початок звітного періоду. 

Розподіл фінансового доходу між звітними періодами протягом строку фінансової 

оренди переглядається, якщо негарантована ліквідаційна вартість зменшується. 

Приклад визначення орендарем суми фінансового доходу та її розподілу між 

відповідними звітними періодами*. 

Підприємство-орендодавець уклало угоду про фінансову оренду устаткування з 

підприємством-орендарем на таких умовах: 

⎯ справедлива вартість об’єкта фінансової оренди 164456 грн; 

⎯ строк оренди — 3 роки, починаючи з 2 січня 2001 р. 

⎯ орендна ставка відсотка становить 24 % річних; 

⎯ мінімальні орендні платежі одержують один раз на півроку (30 червня і 31 

грудня); 

⎯ після завершення строку оренди право власності на устаткування переходить 

орендарю. 

Теперішня вартість суми мінімальних орендних платежів (дорівнює справедливій 

вартості об’єкта) розраховується за формулою: 
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Таким чином, мінімальні орендні платежі становлять 240000 грн. (40000  6). 

Фінансовий дохід дорівнює: 

40 000  6 – 164 456 = 240 000 – 164 456 = 75 544 грн. 

Розрахунок фінансових доходів у складі орендних платежів 

 
*  Додаток № 2 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 «Оренда». 



Дата 
Орендні платежі Залишок 

заборгованост

і орендаря на 

кінець періоду 

Мінімальна сума орендних 

платежів, що одержуються 

регулярно (ануїтет) 

Фінан

совий  

дохід * 

За 

устат- 

кування
** 

1 2 3 4 5 

2.01.2001 — — — 164 456 

30.06.200

1 

40 000 19 735 20 265 144 191 

31.12.200

1 

40 000 17 303 22 697 131 494 

30.06.200

2 

40 000 14 579 25 421 96 073 

31.12.200

2 

40 000 11 529 28 471 67 602 

30.06.200

3 

40 000 8112 31 888 35 714 

31.12.200

3 

40 000 4286**

* 

35 714 0 

Разом 240 000 75 544 164 456  

 

Витрати орендодавця з укладання угоди про фінансову оренду (юридичні послуги, 

комісійні винагороди) визначають іншими витратами того звітного періоду, у якому 

вони мали місце. 

 

 

3. Облік ремонту основних засобів. 

Для забезпечення експлуатаційності та ефективності використання, а також 

продовження строку служби основні засоби підлягають періодичним ремонтам 

(поточному, капітальному). Підприємства самостійно планують витрати на всі види 

ремонтів, виходячи з технічного стану об'єктів основних засобів та забезпеченості 

матеріальними і фінансовими ресурсами. В основі поділу ремонтів на капітальний і 

поточний покладено принцип складності й періодичності проведення ремонтних робіт. 

Ремонт основних засобів може виконуватися двома способами - підрядним і 

господарським. 

При підрядному способі всі види робіт виконує підрядна організація, а 

підприємство-замовник здійснює оплату пред'явлених розрахунково-платіжних 

документів за виконані і прийняті за актами роботи (виходячи з їх договірної 

вартості). 

 
*  Визначається як добуток залишку заборгованості орендаря на попередню дату платежу та орендної ставки 

відсотка за період (24 % : 2 = 12 %). 
* * Визначається як різниця між сумою орендного платежу та фінансового доходу. 
* ** Визначається з урахуванням залишку заборгованості орендаря (40000 – 35). 



При акцепті (тобто прийнятті до оплати) розрахунково-платіжних документів 

підрядчика в бухгалтерському обліку підприємства-замовника роблять запис по 

кредиту рахунка 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками" (на суму, 

прийняту до оплати розрахунково-платіжних документів підрядних організацій, 

відповідно договірній вартості робіт) і дебету рахунків: 

• 23 "Виробництво", 91 "Загальновиробничі витрати" (на вартість 

ремонту об'єктів виробничого призначення); 

• 92 "Адміністративні витрати" (на вартість ремонту об'єктів 

загальногосподарського призначення); 

• 93 "Витрати на збут" (на вартість ремонту об'єктів основних засобів, 

які використовуються в підрозділах, зайнятих збутом продукції; 

• 949 "Інші витрати операційної діяльності" (на вартості ремонту 

об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення) та ін. 

Одночасно роблять запис по дебету рахунка 641 "Розрахунки за податками" у 

кореспонденції з кредитом рахунка 63 "Розрахунки з постачальниками і 

підрядчиками". 

Закон про прибуток Податковий кодекс 

8.7.1. Платники податку мають право 

протягом звітного періоду віднести до 

валових витрат будь-які витрати, пов'язані з 

поліпшенням основних фондів, що 

підлягають амортизації, у тому числі 

витрати на поліпшення орендованих 

основних фондів, у сумі, що не перевищує 

10 відсотків сукупної балансової вартості 

всіх груп основних фондів станом на 

початок такого звітного періоду. 

Витрати, що перевищують зазначену суму, 

розподіляються пропорційно сумі фактично 

понесених платником податку витрат на 

поліпшення основних фондів груп 2, 3, 4 чи 

окремих об'єктів основних фондів групи 1 та 

збільшують балансову вартість основних 

фондів відповідних груп чи окремих об'єктів 

основних фондів групи 1 станом на початок 

розрахункового кварталу. 

 

146.11. Первісна вартість основних 

засобів збільшується на суму витрат, 

пов'язаних із ремонтом та 

поліпшенням об'єктів основних засобів 

(модернізація, модифікація, добудова, 

дообладнання, реконструкція), що 

приводить до зростання майбутніх 

економічних вигод, первісно очікуваних 

від використання об'єктів у сумі, що 

перевищує 10 відсотків сукупної 

балансової вартості всіх груп основних 

засобів, що підлягають амортизації, на 

початок звітного податкового року з 

віднесенням суми поліпшення на об'єкт 

основного засобу, щодо якого 

здійснюється ремонт та поліпшення. 

146.12. Сума витрат, що пов'язана з 

ремонтом та поліпшенням об'єктів 

основних засобів, у тому числі 

орендованих, у розмірі, що не 

перевищує 10 відсотків сукупної 

балансової вартості всіх груп основних 

засобів на початок звітного року, 

відноситься до витрат того звітного 

податкового періоду, в якому такі 

ремонт та поліпшення були здійснені. 

При господарському способі виконання робіт затрати по ремонту основних 

засобів відображаються на дебеті рахунків обліку витрат виробництва або обігу в 

кореспонденції з кредитом відповідних рахунків. Якщо ремонт основних засобів 



(машин, обладнання, транспортних засобів та ін.) виконується ремонтним цехом 

підприємства, то облік таких затрат ведеться на дебеті рахунків: 

• 23 "Виробництво" в кореспонденції з кредитом рахунків: 201 

"Сировина і матеріали", 207 "Запасні частини" та ін. (на вартість використаних 

для ремонту матеріалів і запасних частин); 

• 22 "Малоцінні і швидкозношувані предмети" (на вартість 

інструментів і пристосувань, використаних у виробництві); 

• 66 "Розрахунки з оплати праці"; 

• 65 "Розрахунки за страхуванням" (на суму заробітної плати 

робітникам за виконані ремонтні роботи і нарахованої суми збору на соціальні 

заходи) та ін. 

Визначена за даними рахунка 23 "Виробництво" собівартість ремонтних робіт 

списується з кредиту цього рахунка на затрати тих господарських підрозділів, де 

знаходяться в експлуатації відремонтовані об'єкти (рахунки 91 "Загальновиробничі 

витрати", 92 "Адміністративні витрати", 94 "Інші витрати операційної діяльності" та 

ін.). 

Виконані роботи оформляють Актом приймання-здачі відремонтованих, 

реконструйованих і модернізованих об'єктів (ф. № 03-2), на підставі якого роблять 

відповідні записи в інвентарних картках із зазначенням дати і вартості ремонту. 

 

 

Завдання:  

1) Законспектуйте матеріал уроку 

2) Підручник:  2)ч.2§3.8 

 

 

 


