
Дата: 07.09.2022 

Група: 2М-1 

Предмет: Бухгалтерський облік 

 

УРОК 3-4 

ТЕМА: Бухгалтерський   баланс 
 

 

Мета вивчення:  
    Знати:  

 у чому полягає сутність бухгалтерського балансу; 

 побудову (структуру) балансу; 

 яким чином господарські операції впливають на баланс. 

           Вміти: 

 формулювати економічний зміст балансу, активу, пасиву та статті балансу; 

 давати порівняльну характеристику окремим розділам балансу; 

 визначати приналежність господарської операції до певного типу балансових змін. 

 

ПЛАН УРОКУ: 
 

1. Сутність і побудова бухгалтерського балансу. 
2. Структура балансу. 
3. Вплив господарських операцій на баланс. 
4. Правила читання та аналізу балансу. 

 

1. Сутність і побудова бухгалтерського балансу 
 

Баланс як елемент методу бухгалтерського обліку — це метод відображення стану господарських 

засобів (майна) за їхнім складом і джерелами утворення у вартісній оцінці на певну дату. 

(ДОДАТОК 1) 

За формою баланс — таблиця, на лівій стороні якої відображають склад і розміщення господарських 

засобів і яка називається активом, а на правій стороні, що називається пасивом, відображають джерела 

формування господарських засобів.  

Слова "актив" і "пасив" означають відповідні сторони бухгалтерського балансу. Це так звана 

горизонтальна форма побудови бухгалтерського балансу, як правило, характерна для Німеччини, Італії, 

Росії. Для України така побудова практична і традиційна. Скажімо, в Англії, США використовують 

вертикальну форму побудови бухгалтерського балансу: спочатку показують склад активу, а потім — 

пасиву. 

Бухгалтерський баланс схематично можна зобразити так: 

Баланс 

Актив Сума, грн. Пасив Сума, грн. 

Склад і розміщення засобів 

підприємства 
 

Джерела утворення засобів 

підприємства та їх цільове 

призначення 

 

У бухгалтерському балансі всі господарські засоби підприємства та джерела їх формування об'єднані в 

економічно однорідні групи, які називають статтями балансу. Статті балансу мають загальну назву, 

окремий код, їх записують окремими сумами. Статті бухгалтерського балансу поділяють на активні (ті, 

що розміщені в активі балансу) і пасивні (ті, що розміщені у пасиві балансу). 

Загальний підсумок балансу називається валютою балансу. 

 



 

Види балансів: 

 початковий (вступний),  

 періодичний,  

 річний,  

 об'єднавчий,  

 роздільний,  

 ліквідаційний,  

 зведений,  

 консолідований.  

 

2. Структура балансу 
 

Розділи балансу підприємства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКТИВ ПАСИВ 

№ 

розділу 
Назва розділу № розділу Назва розділу 
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Необоротні активи – всі активи, що 

коштують більше 1000 грн. та 

використовуються більше 12 місяців 

(нематеріальні активи, основні засоби, 

довгострокові фінансові інвестиції, 

довгострокова дебіторська заборгованість) 

 

Оборотні активи – активи, призначені 

для реалізації чи споживання протягом 

операційного циклу чи 12 місяців з дати 

балансу  
(виробничі запаси, незавершене виробництво, 

готова продукція, товари, векселі одержані, 

дебіторська заборгованість, грошові кошти 

тощо) 
 

Витрати майбутніх періодів – витрати, 

оплачені у звітному періоді, але належать 

до наступних облікових періодів  
(сплачена наперед підписка на періодичні 

видання, орендна плата). 
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Власний капітал – частина в активах 

підприємства, що залишається після 

вирахування його зобов’язань  
(статутний капітал, пайовий капітал, 

додатковий капітал, резервний капітал, 

нерозподілений прибуток, неоплачений капітал). 

 

Забезпечення наступних витрат і платежів 
– нараховані у звітному періоді майбутні 

витрати і платежі (відпустки, гарантії), цільові 

надходження (додаткове пенсійне забезпечення, 

фінансування). 

 

Довгострокові зобов’язання – всі 

зобов’язання, які не є поточними, тобто будуть 

погашені в строк більше 1 року  
(довгострокові кредити банків, довгострокові 

фінансові і податкові зобов’язання ). 

 

Поточні зобов’язання – зобов’язання, які 

будуть погашені протягом операційного циклу 

чи 12 місяців з дати балансу  

(кредитами банку, виданими підприємством 

векселями, кредиторською заборгованістю за 

товари, роботи і послуги, поточні зобов'язання за 

розрахунками з бюджетом, зі страхування, оплати 

праці). 

 

Доходи майбутніх періодів – доходи, 
отримані протягом поточного або попередніх 
звітних періодів, які належать до наступних 
звітних періодів  
(отримані авансові орендні платежі, отримана 

передплата на періодичні видання, виручка за 

вантажні перевезення, виручка від продажу 

квитків транспортних і театрально-видовищних 

підприємств, абонентну плату за користування 

засобами зв'язку тощо). 
 

 

3. Вплив господарських операцій на баланс 

 

У процесі господарської діяльності відбуваються безперервний рух засобів, зміна їхнього 

складу, розміщення та зміни в джерелах їх формування. Господарські засоби та їх джерела під 

впливом господарських операцій збільшуються або зменшуються, що приводить і до зміни 

окремих статей балансу в активі й пасиві. У деяких випадках ці зміни зумовлюють появу нових 

статей балансу або зникнення інших. 

Типи балансових змін: 

І.   А + а – а = П 



Господарська операція зачіпає лише актив балансу, змінюючи його структуру, але не 

змінює загальний підсумок балансу. 

ІІ.   А  = П + п – п 

Господарська операція зачіпає лише пасив балансу, змінюючи його структуру, але не 

змінює загальний підсумок балансу. 

ІІІ.   А + а  = П + п 

Господарська операція зачіпає і актив, і пасив балансу, в сторону рівнозначного 

збільшення загального підсумку балансу. 

ІV.   А – а = П  – п 

Господарська операція зачіпає і актив, і пасив балансу, в сторону рівнозначного зменшення 

загального підсумку балансу. 

 

4. Порядок читання та аналізу балансу 

 

Бухгалтерський баланс - це не тільки метод узагальнення інформації про стан та склад 

господарських засобів підприємства і джерел їх формування, а й форма фінансової звітності 

Читати баланс — це вміти всебічно розуміти й аналізувати його статті, в яких на певну 

дату відображаються майновий стан підприємства, розміщення засобів і джерел, розмір 

власних коштів, стан розрахунків та платоспроможність. 

А  

 

К 

З 

А – активи підприємства (р.1+р.2+р.3); 

К – власний капітал підприємства (р.1+р.2); 

З – зобов’язання підприємства (р.3+р.4+р.5). 

 

Аналітичні співвідношення: 

А = П;              А = К+З;             К = А – З  

 

 

Так, перше співвідношення, або балансове рівняння А = П є необхідною умовою розгляду 

балансу як за формою, так і за змістом. Власне з цього розпочинається ознайомлення з 

бухгалтерським балансом. 

 

Друге співвідношення А = К + 3 умовно можна назвати структурним, оскільки засвідчує, з 

одного боку, склад майна — основні, оборотні засоби, тобто величину засобів вкладених у 

господарську діяльність, а з іншого — хто і в якій формі брав участь у створенні (формуванні) 

майна підприємства (власний капітал, кредити банків, кредиторська заборгованість 

постачальникам тощо). Зміна частки власних і залучених засобів буде свідчити про ступінь 

фінансової залежності підприємства від власників, акціонерів та кредиторів. За структурою 

бухгалтерського балансу можна визначити належність підприємства до певної галузі (виду) 

економічної діяльності (промисловості, сільського господарства, торгівлі, банківської, бюджетної 

діяльності тощо); організаційно-правових форм господарювання (приватне, колективне, комунальне, 

державне підприємство, господарське товариство тощо), за економічним призначенням продукту 

(продукція, виконані роботи, надані послуги). 



 

Третє співвідношення К = А — 3 завжди характеризує вартість чистих активів, тобто майна, 

яке остаточно, після вирахування зобов'язань, є власністю підприємства і може бути об'єктом 

розподілу між засновниками чи акціонерами при ліквідації підприємства чи його закритті. 
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Контрольні питання 

1. Що таке бухгалтерський баланс? 

2. Що таке стаття балансу та валюта балансу? 

3. Які види балансів ви знаєте? 

4. Охарактеризуйте структуру активу і пасиву балансу. 

5. Назвіть типи балансових змін. 

6. Що таке читання балансу? 

7. Які основні балансові співвідношення? 

 

 

Питання для самостійного вивчення 

 

1. Чим відрізняється баланс у вітчизняній та світовій практиці?[5, с.57] 

2. Які основні показники фінансового стану можна розрахувати на підставі балансу? [5, с.67] 
  

 

Домашнє завдання:  

- Законспектувати матеріал уроку 

- Усно дати відповіді на контрольні питання 

- Читати підручник : 5) ч.1 §3.1  

- Скласти початковий бухгалтерський баланс за ф. № 1 на підставі інвентаризаційного опису 

господарських засобів підприємства (табл. 1) та вислати на e-mail: 2573562@ukr.net 

- Інвентаризаційний опис господарських засобів підприємства (тис. грн.) 

- Таблиця 1 

Назва рахунку 
Перелік матеріальних 

цінностей, тис .грн. 

Основні засоби (первісна вартість) 62 600 



Знос основних засобів 8 200 

Довгострокові цінні папери  

Сировина і матеріали 21 500 

Малоцінні та швидкозношувані предмети  

Готова продукція  

Паливо 4 200 

Купівельні напівфабрикати  

Комплектуючі вироби  

Тара і тарні матеріали  

Каса в національній валюті 100 

Поточний банківський рахунок в національній валюті 14 000 

Короткострокові векселі одержані  

Розрахунки з покупцями і замовниками  

Резерв сумнівних боргів  

Розрахунки з підзвітними особами  

Аванси видані 4 800 

Витрати майбутніх періодів  

Статутний капітал 78 400 

Нерозподілений прибуток 2 600 

Непокритий збиток  

Цільове фінансування  

Довгострокові кредити банку  

Довгострокові зобов’язання за облігаціями  

Довгострокові векселі видані  

Короткострокові кредити 9 000 

Короткострокова позика банку  

Короткострокові векселі видані  

Зобов’язання з фінансової оренди  

Розрахунки з постачальниками 3 200 

Аванси одержані  

Розрахунки з бюджетом  

Заборгованість органам соціального страхування  

Розрахунки з оплати праці 5 800 

Розрахунки з учасниками  

Доходи майбутніх періодів  

-  
-  

 



ДОДАТОК 1 
Додаток 

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2  

(Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87) 

 

 

Дата (рік, місяць, число) 

КОДИ 

  01 

Підприємство   за ЄДРПОУ  

Територія  за КОАТУУ  

Форма власності  за КФВ  

Орган державного управління  за СПОДУ  

Галузь  за ЗКГНГ  

Вид економічної діяльності  за КВЕД  

Одиниця виміру: тис.грн.  Контрольна сума  

Адреса _____________________________________________________________ 

БАЛАНС 

на _________________________20____р. 
Форма № 1   Код за ДКУД   1801001 

Актив  Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець 

звітного періоду 

1. Необоротні активи    

Нематеріальні активи:    

залишкова вартість  010   

первісна вартість 011   

накопичена амортизація 012   

Незавершене будівництво 020   

Основні засоби:    

залишкова вартість 030   

первісна вартість 031   

знос 032   

Довгострокові фінансові інвестиції:    

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040   

інші фінансові інвестиції 045   

Довгострокова дебіторська заборгованість 050   

Відстрочені податкові активи 060   

Інші необоротні активи 070   

Всього за розділом І 080   

ІІ. Оборотні активи    

Запаси:    

виробничі запаси 100   

тварини на вирощуванні та відгодівлі 110   

незавершене виробництво 120   

готова продукція 130   

товари 140   

Векселі одержані 150   

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    

чисто реалізаційна вартість 160   

первісна вартість 161   

резерв сумнівних боргів 162   

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

з бюджетом 170   

за виданими авансами  180   

з нарахованих доходів 190   

із внутрішніх розрахунків 200   

Інша поточна дебіторська заборгованість 210   

Поточні фінансові інвестиції 220   

Грошові кошти та їх еквіваленти:    

в національній валюті 230   

в іноземній валюті 240   



інші оборотні активи 250   

Усього за розділом ІІ 260   

ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270   

Баланс  280   

 

Пасив Код рядка На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

І. Власний капітал    

Статутний капітал 300   

Пайовий капітал 310   

Додатковий вкладений капітал 320   

Інший додатковий капітал 330   

Резервний капітал 340   

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350   

Неоплачений капітал 360 (                  )   (                  )   

Вилучений капітал 370 (                  ) (                  ) 

Усього за розділом І 380   

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів    

Забезпечення виплат персоналу 400   

Інші забезпечення  410   

Цільове фінансування 420   

Усього за розділом ІІ 430   

ІІІ. Довгострокові зобов’язання    

Довгострокові кредити банків 440   

Довгострокові фінансові зобов’язання 450   

Відстрочені податкові зобов’язання 460   

Інші довгострокові зобов’язання 470   

Усього за розділом ІІІ 480   

IV. Поточні зобов’язання    

Короткострокові кредити банків 500   

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510   

Векселі видані 520   

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530   

Поточні зобов’язання за розрахунками:    

З одержаних авансів 540   

З бюджетом 550   

З позабюджетних платежів 560   

Зі страхування 570   

З оплати праці 580   

З учасниками 590   

Із внутрішніх розрахунків 600   

Інші поточні зобов’язання 610   

Усього за розділом IV 620   

V. Доходи майбутніх періодів 630   

Баланс  640   

 

 

 

 

 

Керівник ________________________________________ 

Головний бухгалтер _______________________________ 

 

 


