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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Згідно із законодавством, Законом Украї�

ни "Про бухгалтерський облік та фінансові
звітність в Україні", усі підприємства та орган�
ізації повинні на основі даних бухгалтерсько�
го обліку складати і подавати фінансову звіт�
ність. Ця необхідність зумовлена тим, що ко�
ристувачі фінансової звітності потребують си�
стематизованої інформації про діяльність
підприємства. Економічні рішення, які прийма�
ють користувачі фінансових звітів, вимагають
оцінки здатності підприємства генерувати гро�
шові кошти та їх еквіваленти, а також часу та
впевненості в їх генеруванні.

Користувачі можуть краще оцінювати еконо�
мічний стан підприємства, якщо мають у своєму
розпорядженні узагальнену та систематизовану
інформацію у вигляді фінансової звітності.

Інформацію про фінансовий стан надає бух�
галтерський баланс, на базі показників якого
розкривається фінансово�господарська діяль�
ність економічного суб'єкта. Тому центральною
складовою фінансової звітності як основи
інформаційного забезпечення є бухгалтерський
баланс, використання якого на належному рівні
дозволяє обгрунтувати і прийняти рішення.
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На основі даних балансу керівники отриму�
ють уявлення про те, яке місце займає підприє�
мство у системі аналогічних підприємств, пра�
вильність обраного стратегічного курсу, по�
рівнянні характеристик ефективності викори�
стання ресурсів і прийняття різноманітних
рішень щодо управління підприємством.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню питань техніки та методології
складання фінансової звітності суб'єктів гос�
подарювання й аналізу її показників було при�
свячено низку праць вітчизняних і зарубіжних
науковців у галузі бухгалтерського обліку та
фінансового аналізу: Білик М., Бутинець Ф.,
Гончаренко А., Григорюк Б., Сорокіна Н., Ку�
лик В., Голов Ф. та інші. Більшість вчених до�
тримуються думки про необхідність вдоскона�
лення фінансової звітності відповідно до вимог
національних та міжнародних стандартів.

Враховуючи міжнародний досвід, система�
тично вдосконалюється і нормативна база, яка
регламентує питання складання фінансової
звітності, що викликає певні труднощі у фахів�
ців�практиків.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Окреслені вище проблемні питання визна�

чили цільову спрямованість представленого
дослідження — дослідити сутність, значущість,
історію виникнення та техніку складання бух�
галтерського балансу, визначити основні ново�
введення у його структурі.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Термін "баланс" походить від латинського

"bilanx" — ваги з двома шальками, рівновага,
урівноваження.

Баланс як одна із центральних економічних
категорій використовується в економічному
житті з давніх часів. Матеріальні баланси широ�
ко використовувалися у Стародавньому Китаї
для забезпечення контролю за рухом і збере�
женням цінностей. У Стародавній Греції вели ба�
ланси окремих господарств та баланси кредит�
них установ. У Стародавньому Римі ведення ба�
лансу на державному рівні було необхідним для
здійснення контролю та ефективного управлін�
ня. Тобто у Стародавньому Світі баланс вико�
ристовувався як система показників, що відоб�
ражала кількісне співвідношення двох елементів
або сторін будь�якої діяльності (доходів і ви�
датків держави, вхідних і вихідних грошових
потоків), при цьому використання балансу в об�
лікових процедурах ще не відбувалося.

Появу бухгалтерського балансу відносять
до середини ХІV століття, і притримуються
версії, що виникнення подвійної бухгалтерії
пов'язано з Л. Пачолі та його Трактатом "Про
рахунки та записи".

Положення "Трактату" знайшли своє продов�
ження в працях Д. Кардано (1539 р.), Д. Манчіні
(1549 р.), В. Котрулі (1573 р.), Л. Флорі (1633 р.), в
Італії; Я. Імпіна (1543 р.) — в Голландії; І. Готліба
(1531 р.) та В. Швайкера (1549 р.) — в Німеччіні.

Вершиною розвитку економічного напряму
облікової думки вважаються праці французьких
вчених, зокрема, Е.П. Леоте та А. Гільбо (1819—
1895). Виходячи із положень, запропонованої
ними теорії, бухгалтерський баланс є наслідком
подвійного запису, синтезом рахунків, що не
закрилися. На їхню думку, в основі бухгалтерсь�
кого балансу лежать рахунки, але разом із тим
він є відображенням активів та капіталу підприє�
мства із урахуванням отриманого прибутку. Вче�
ними запропоновано в активі балансу відобра�
жати основні засоби, капітальні інвестиції, обо�
ротні активи і збитки, а в пасиві — власний кап�
італ підприємства, заборгованість перед креди�
торами, прибуток [2].

На сьогодні зміст і форма балансу (Звіту
про фінансовий стан) визначається норматив�

ним документом, а саме Національним Поло�
женням (Стандартом) бухгалтерського обліку
№ 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"
№ 73 від 07.02.2013 [1].

НП(С)БО 1 на відміну від раніше діючих на�
ціональних стандартів, жорстко не регулює
формат складання цього звіту, а лише містить
ряд мінімальних вимог до статей, які обов'яз�
ково повинні бути включені до його складу.
Детальний аналіз змісту балансу показав, що
загальні підходи до його побудови збереглися.

Баланс включає заголовок та основні її елемен�
ти — класи та підкласи. У заголовку наводиться:

— назва підприємства, його організаційно�
правова форма та місцезнаходження;

— назва звіту;
— дата, на яку складено звіт;
— валюта, в якій складено звіт та рівень її

точності.
За формою бухгалтерський баланс — це таб�

лиця, у лівій стороні якої відображаються склад
і розміщення господарських засобів і яка нази�
вається активом, а у правій стороні, що нази�
вається пасивом, відображаються джерела фор�
мування господарських засобів (у перекладі з
латинської слово "актив" означає дійовий, дія�
ти, діяльність; слово "пасив" — утриманий, без�
діяльний). Слова "актив" і "пасив" означають
відповідні сторони балансу. Це так звана гори�
зонтальна форма побудови балансу, як правиль�
но, характерна для Німеччини, Італії, Росії, Ук�
раїни. Скажімо, в Англії, США використовують
вертикальну форму побудови балансу: спочат�
ку показують склад активу, а потім — пасиву.

Свідчення щодо структури капіталу є корис�
ним при прогнозуванні майбутніх потреб у пози�
ках, при визначенні розподілу майбутніх прибутків
та потоків грошових коштів серед власників
підприємств, а також при визначенні ймовірності
залучення фінансів у майбутньому. Інформація
про ліквідність та платоспроможність підпри�
ємства є корисною для прогнозування спромож�
ності підприємства вчасно виконувати свої фінан�
сові зобов'язання. Ліквідність свідчить про на�
явність грошових коштів у найближчому майбут�
ньому після виконання фінансових зобов'язань
цього періоду. Наявність грошових коштів упро�
довж більшого періоду часу для вчасного виконан�
ня фінансових зобов'язань свідчить про платосп�
роможність підприємства.

Баланс є реальним засобом комунікації,
завдяки якому:

— керівник отримує уявлення про те, яке місце
займає своє підприємство у системі аналогічних
показників підприємств, порівняних характерис�
тик ефективності використання ресурсів і прий�
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няття різноманітних рішень щодо
управління підприємством;

— аудитори отримують
підказку для прийняття пра�
вильного рішення у процесі
проведення аудиту, плануван�
ня своєї перевірки, виявлення
слабких місць у системі обліку,
а також виявлення помилок у
зовнішній звітності клієнта;

— аналітики визначають
напрями фінансового аналізу.

Балансове узагальнення ін�
формації дозволяє виявити фі�
нансово�майновий стан підпри�
ємства завдяки подвійному гру�
пуванню об'єктів бухгалтерсь�
кого спостереження: за функ�
цією в процесі діяльності під�
приємств та за джерелами май�
на підприємства.

Виходячи з цього, баланс
має дві частини — актив і пасив. Загальна струк�
тура балансу наведена на рисунку 1.

Елементами балансу є активи, зобов'язан�
ня і власний капітал. У результаті можна сфор�
мулювати основне балансове рівняння (1):

Актив = Зобов'язання + Власний капітал    (1).
В активі балансу підприємств України майно

наведено з урахуванням ступеня ліквідності. Най�
менш ліквідні статті розміщені на початку, а легко
реалізовані активи — наприкінці балансу. Тому у
діючій формі балансу групування балансових ста�
тей активу дозволяє виділити три розділи:

— необоротні активи;
— оборотні активи;
— необоротні активи, утримувані для про�

дажу, та групи вибуття.
Пасив балансу розкриває втримування влас�

ного капіталу й зобов'язань як довгостроково�
го, так і короткострокового характеру. Розкла�
дання правої частини балансу на дві складові в
зазначеній послідовності має глибокий еконо�
мічний зміст. У випадку ліквідації економічного
суб'єкта через неплатоспроможність (банкрут�
ство) чинне законодавство в першу чергу перед�
бачає задоволення зобов'язань кредиторів у су�
воро встановленій черговості. Причому вимоги
кредиторів кожної черги підлягають задоволен�
ню тільки після повного погашення зобов'язань
перед кредиторами попередньої черги. У той же
час інвестори на вкладений капітал одержують
тільки ту частину, що залишається після пла�
тежів по зобов'язаннях.

Побудова статей активу впливає на порядок
розміщення статей пасиву балансу. Слід до�

тримуватися правила, за яким статі активу по�
винні знаходитись напроти пасиву, джерелами
утворення яких вони є. Це правило дозволяє
виділити чотири розділів пасиву балансу:

— власний капітал;
— довгострокові зобов'язання і забезпечення;
— поточні зобов'язання і забезпечення;
— зобов'язання, пов'язані з необоротними

активами, утримуваними для продажу, та гру�
пами вибуття.

Форма сучасного балансу побудована за
принципом балансу — нетто, в якому основні
засоби і нематеріальні активи відображаються
за залишковою вартістю.

Структура та зміст балансу змінюються за�
лежно від форм власності, рівня продуктивних
сил і розвитку виробничих відносин суспільства.

Як уже зазначалося, господарські засоби та
джерела їх утворення групуються в балансі за
економічно однорідними групами — статтями
балансу. До кожної статті балансу включають�
ся однакові за економічним змістом засоби
підприємства чи джерела їх утворення. Статті
балансу мають загальну назву, окремий код, їх
записують окремими сумами. Статті бухгал�
терського балансу поділяють на активні (ті, що
розміщені в активі балансу) і пасивні (знахо�
дяться в пасиві балансу). Статті активу завжди
характеризують господарські засоби: основні
засоби, запаси, кошти, дебіторську заборго�
ваність та ін. Статті пасиву завжди характери�
зують джерела власних і залучених коштів: за�
реєстрований капітал, прибуток, кредити
банків, розрахунки з постачальниками тощо.
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Рис. 1. Структура балансу
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Статті балансу розподіляються на одной�
менні та комплексні. Однойменні статті відоб�
ражають стан якогось одного виду господарсь�
ких засобів чи джерел їх утворення. Комплексні
статті відображають стан кількох видів госпо�
дарських засобів чи джерел їх утворення.

Кількість статей балансу не регламентуєть�
ся нормативними актами, але їх має бути стільки,
щоб відобразити стан майна не тільки в цілому,
а й згідно з його галузевими особливостями, щоб
створити передумови для забезпечення контро�
лю за збереженням майна, раціональним та
ефективним використання матеріальних, трудо�
вих і фінансових ресурсів, бути важливим дже�
релом інформації для аналізу та управління
діяльністю підприємства. У зв'язку з цим
Міністерство фінансів України розробляє та
затверджує номенклатуру статей балансу.

Статті дають можливість усебічно оцінити
діяльність підприємства, а щоб така оцінка була
об'єктивною, треба дотримуватись єдності в
оцінці самих статей балансу. Оцінка статей ба�
лансу регламентована Законом "Про бухгал�
терський облік та фінансову звітність в Ук�
раїні", а також відповідними П(С)БО.

Загальні підсумки активу і пасиву балансу
завжди повинні бути рівними між собою. Це обо�
в'язкова умова правильності його складання. У
цьому виявляється балансове рівняння. Рівність
підсумків активу і пасиву балансу зумовлена тим,
що в обох його частинах відображено у вартісній
оцінці одні й ті ж господарські засоби, тільки
згуртовані за різними ознаками: в активі — за
складом і розміщенням, у пасиві — за джерела�
ми їх формування. Кожна група господарських
засобів, розміщених в активі, має відповідне дже�
рело їх формування, відображене в пасиві балан�
су. Відсутність рівності підсумків активу і пасиву
балансу свідчить про наявність помилок, допуще�
них при його складанні.

Аналізуючи нововведення, внесені до Ба�
лансу, встановлено згортання його статей, що
зменшує її аналітичність для користувачів при
прийнятті рішень. Так, у другому розділі "Обо�
ротні активи" відбулося згортання інформації
про запаси підприємства у однойменній статті
1100. Однак суб'єкти господарювання можуть
деталізувати цю інформацію за допомогою до�
даткових статей, перелік яких відповідає тому,
що був закріплений і у П(С)БО 2 "Баланс".

На нашу думку, відсутність даних щодо пер�
винної вартості дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи, послуги та суми на�
рахованого резерву сумнівних боргів є недо�
ліком нового представлення Балансу, оскільки
наслідком такої зміни є те, що у користувачів

звітності немає можливості реально оцінюва�
ти стан платоспроможної дисципліни дебіторів
підприємства.

Дискусійною зміною у структурі балансу є
включення у повному обсязі витрат майбутніх
періодів до складу оборотних активів, а вклю�
чення до складу поточних зобов'язань усієї
суми доходів майбутніх періодів.

Згідно з НП(С)БО 1 були введені такі статті
балансу, як "зареєстрований капітал" і "капітал в
дооцінках", у зв'язку з цим у Плані рахунків зроб�
лено такі зміни: назва рахунка 40 тепер звучить
"Зареєстрований (пайовий) капітал", рахунка 41
— "Капітал у дооцінках". Раніше ці рахунки на�
зивалися "Статутний капітал" і "Пайовий капітал"
відповідно. Тепер статутний капітал називаєть�
ся зареєстрованим, і разом з ним на рахунку 40
враховується також і пайовий капітал. Рахунок
41 тепер призначений для обліку дооцінок, які
збільшили власний капітал підприємства, і тому
застосовується у всіх видах діяльності.

У зв'язку зі змінами в четвертому класі Пла�
ну рахунків внесено також зміни до розділу
Iнструкції №291 "Клас 4. Власний капітал та за�
безпечення зобов'язань". Зміни стосуються скла�
ду субрахунків і правил ведення обліку на рахун�
ках 40 і 41 з огляду на їх нове призначення [4].

Аналогічні зміни внесено й до Плану ра�
хунків бухгалтерського обліку активів, капіта�
лу, зобов'язань і господарських операцій
суб'єктів малого підприємництва, затверджено�
го наказом МФУ від 19.04.2001 р. №186: у при�
значення рахунка 40 "Власний капітал" додано
слова "у дооцінках", що означає включення ка�
піталу в дооцінках до сальдо рахунка 40 [5].

Введення поняття капіталу в дооцінках спри�
чинило внесення змін до формулювань пунктів 22,
23 і 24 П(С)БО 8 "Нематеріальні активи", затвер�
дженого наказом МФУ від 18.10.99 р. №242, які
регулюють відображення в бухобліку дооцінок
нематеріальних активів [6].

Технологія складання балансу залишилась
незмінною. Так, титульна сторінка складаєть�
ся з ряду кодів, які треба заповнити.

ЄДРПОУ — Єдиний державний реєстр
підприємств і організацій України. Він присво�
юється при реєстрацій в органах статистики.

КОАТУУ — кодифікація адміністративно�
територіального устрою. Ним шифрується
кожний населений пункт.

КФВ — класифікатор форм власності (при�
ватна, колективна, державна, загальнодержав�
на, комунальна).

СПОДУ — система підпорядкування орга�
нам державного управління. Не заповнюється
недержавними підприємствами.
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КВЕД — код виду економічної діяльності.

Встановлюється при реєстрації в єдиному дер�
жавному реєстрі.

КОПФГ — класифікатор організаційно�
правових форм господарювання (ПП, СФГ,
АТ...).

ТРДПАУ — Тимчасовий реєстр ДПА Украї�
ни (якщо платником податку є фізична особа,
то замість коду ЄДРПОУ чи ТРДПАУ пред�
ставляється код ДРФО — код державного реє�
стру фізичних осіб).

Процес складання балансу умовно поділя�
ється на 3 етапи:

1. Складається попередній не скоригований
баланс.

2. Формування скоригованого балансу піс�
ля проведених коригувань.

3. Складання заключного балансу.
І ЕТАП. Основні коригування проводять на

рахунках доходів і витрат майбутніх періодів,
отриманих і виданих авансів, у частині "оціне�
них об'єктів".

ІІ ЕТАП. Після відображення всіх коригу�
вань складається відкоригований попередній
баланс, що є основою для формування Звіту
про фінансові результати. Для визначення
фінансового результату за звітний період із
оборотної відомості за синтетичними рахунка�
ми переносять доходи і витрати за їх видами,
суми непрямих податків та вирахувань з дохо�
ду. Паралельно за даними відкоригованого по�
переднього балансу закривають рахунки до�
ходів і витрат у Головній книзі шляхом їх спи�
сання на фінансовий результат. Визначений
результат відображають на рахунку 44 "Нероз�
поділені прибутки (непокриті збитки)".

Далі відображають розподіл отриманого
прибутку.

ІІІ ЕТАП. Після відображення фінансових
результатів на рахунку 44 та розподілу прибут�
ку складають заключний баланс, дані якого
переносять до форми 1.

ВИСНОВКИ
Баланс — це фіксування на певну дату ак�

тивів і пасивів, які складаються з окремих ста�
тей, а також рівність активів і пасивів у гро�
шовій оцінці. Баланс як одна із центральних
економічних категорій використовується в еко�
номічному житті з давніх часів. У сучасній Ук�
раїні зміни в структурі Балансу здійснювалися
декілька разів. Останні зміни відбулись у 2013 ро�
ці, в результаті прийняття НП(С)БО 1 фінансо�
ва звітність зазнала деяких трансформаційних
змін, пов'язаних з переходом України на
МСФЗ.
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