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Тема 5.1. Баланс  

(Звіт про фінансовий стан) 

 

Мета заняття 

1.  Засвоїти зміст, структуру і порядок подання активів, зобов’язань та власного 

капіталу у Балансі.  

2.  Набути практичних навичок щодо формування показників Балансу (Звіту про 

фінансовий стан) на базі даних бухгалтерського обліку. 

 

Ключові терміни і поняття 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) – Звіт про фінансовий стан підприємства, який 

відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал. 

Мета складання Балансу – надання користувачам повної, правдивої та неуперед-

женої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату. 

Активи – ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, 

використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у 

майбутньому. 

Необоротні активи – всі активи, що не є оборотними; оборотні активи – гроші та 

їхні еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для 

реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти 

місяців з дати Балансу. 

Власний капітал – частина в активах підприємства, що залишається після вирахування 

його зобов’язань. 

Зобов’язання – заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій 

і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів 

підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди. 

Забезпечення – зобов’язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату 

Балансу. 

Довгострокові зобов’язання – всі зобов’язання, які не є поточними зобов’язаннями.  

Поточні зобов’язання – зобов’язання, які будуть погашені протягом операційного 

циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, 

починаючи з дати Балансу.  

Валюта Балансу – це сума усіх статей активів або пасивів Балансу. 

 

Контрольні питання 

1. Обґрунтуйте мету складання та подання Балансу (Звіту про фінансовий стан). 

2. Укажіть основні елементи Балансу (Звіту про фінансовий стан) та 

охарактеризуйте їх. 

3. Розкрийте структуру активу Балансу (Звіту про фінансовий стан) підприємств 

України. 

4. Розкрийте структуру пасиву Балансу (Звіту про фінансовий стан) підприємств 

України. 

5. На підставі яких даних складають Баланс (Звіт про фінансовий стан)? 

6. Дайте характеристику статей розділу І активу Балансу (Звіту про фінансовий 

стан) «Необоротні активи». 
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7. З яких статей складається розділ ІІ активу Балансу (Звіту про фінансовий стан) 

«Оборотні активи»? 

8. Охарактеризуйте склад розділу І пасиву Балансу (Звіту про фінансовий стан) 

«Власний капітал». 

9. Назвіть основні статті розділу ІІ пасиву Балансу (Звіту про фінансовий стан) 

«Довгострокові зобов’язання і забезпечення». 

10. Які статті Балансу (Звіту про фінансовий стан) характеризують поточні 

зобов’язання та забезпечення? 

11. За яким принципом активи поділяються на оборотні і необоротні? 

12. За яким принципом зобов’язання поділяються на поточні та довгострокові? 

13. Який зв’язок між статтями Балансу (Звіту про фінансовий стан) та Планом 

рахунків бухгалтерського обліку? 

 

Тестові завдання 
1.  Метою формування Балансу (Звіту про фінансовий стан) на сучасному етапі 

вважається: 
а) оцінка стану ресурсів та їхніх джерел на певний момент часу; 

б) визначення ефективності діяльності економічного суб’єкта на будь-якій фазі 

кругообігу капіталу; 

в) виявлення спроможності підприємства відтворювати грошові потоки; 

г) оцінка здатності підприємства сплачувати дивіденди акціонерам (учасникам, 

засновникам). 

2.  Запаси в Балансі (Звіті про фінансовий стан) відображаються за найменшою з 

двох оцінок: 

а) первісною вартістю або справедливою вартістю;  

б) первісною вартістю або дисконтованою вартістю; 

в) первісною вартістю або чистою вартістю реалізації; 

г) відновлювальною вартістю або чистою вартістю реалізації. 

3.  У першому розділі активу Балансу (Звіту про фінансовий стан) підприємства 

наводяться: 

а) транспортні засоби;  

б) відстрочені податкові зобов’язання; 

в) покупні напівфабрикати; 

г) незавершене виробництво. 

4.  У другому розділі пасиву Балансу (Звіту про фінансовий стан) наводяться: 

а) заборгованість зі сплати відсотків банку, строк погашення яких настає через  

10 місяців; 

б) заборгованість перед бюджетом за податками; 

в) відстрочені податкові зобов’язання; 

г) доходи майбутніх періодів. 

5.  При формуванні розділів в активі Балансу (Звіту про фінансовий стан) згідно з 

НП(С)БО 1 враховується: 

а) ступінь ліквідності активів; 

б) строк використання (погашення) активів (більше чи менше ніж 12 місяців); 

в) функціональне призначення активів;  

г) напрям використання активів. 

6.  При визначенні валюти Балансу враховується вартість основних засобів: 

а) первісна;  

б) залишкова; 

в) справедлива; 

г) теперішня. 
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7.  Джерелами інформації для складання Балансу (Звіту про фінансовий стан) є: 

а) бухгалтерські рахунки;  

б) регістри обліку; 

в) економічні показники роботи підприємства; 

г) статистична звітність. 

8. У Балансі (Звіті про фінансовий стан) відображаються перераховані нижче 

елементи: 

а) активи, зобов’язання, прибутки та збитки; 

б) активи та зміни у власному капіталі; 

в) активи, зобов’язання та власний капітал; 

г) активи, витрати, зобов’язання, прибутки та збитки. 

9.   Під час проведення дооцінки основних засобів зміняться статті Балансу (Звіту 

про фінансовий стан): 

а)  збільшиться залишкова вартість основних засобів (ряд. 1010); 

б) збільшиться первісна вартість основних засобів (ряд. 1011); 

в) збільшиться залишкова вартість основних засобів (ряд. 1010) та додатковий 

капітал (ряд. 1410); 

г) оцінка статей не зміниться. 

10.  Сума за статтею «Зареєстрований капітал» акціонерного товариства повинна 

дорівнювати: 

а) сумарній вартості активів підприємства; 

б) сумарній номінальній вартості випущених акцій товариства; 

в) сумарній вартості коштів, які належать до сплати учасниками за придбані ними 

акції товариства; 

г) сумарній вартості коштів, сплачених учасниками товариства. 

11.  Поточні фінансові інвестиції відображаються в Балансі (Звіті про фінансовий 

стан) за справедливою вартістю: 

а) для кожної інвестиції окремо; 

б) для всього інвестиційного портфеля; 

в) для інвестицій, згрупованих за строком придбання; 

г) для інвестицій, які утримуються до погашення. 

12.  Створення резерву сумнівних боргів призводить до зміни статей Балансу (Звіту 

про фінансовий стан): 

а) зменшення дебіторської заборгованості і резерву сумнівних боргів; 

б) зменшення дебіторської заборгованості та збільшення резерву сумнівних боргів; 

в) збільшення резерву сумнівних боргів та зменшення прибутку від вкладення 

капіталу; 

г) збільшення резерву сумнівних боргів та зменшення зобов’язань.  

13.  31 липня підприємством був виданий постачальнику 10 % вексель номінальною 

вартістю 200 000 грн строком на 1 рік. 31 грудня в Балансі (Звіті про фінансовий стан) 

слід відобразити зобов’язання за нарахованими відсотками в сумі: 

а) 20 000 грн; 

б) 10 000 грн; 

в) 8 335 грн; 

г) 0 грн. 

14.  У Балансі (Звіті про фінансовий стан) підприємства станом на 31 грудня 

20Х1 р. за статтею «Капітал у дооцінках» відображено дооцінку основних засобів у 

сумі 5 000 грн. Якщо станом на 31 грудня 20Х1 р. переоцінка основних засобів зменшила 

їхню балансову вартість на 6 000 грн, то власний капітал підприємства на цю дату: 

а) зменшиться на 6 000 грн; 

б) зменшиться на 5 000 грн; 
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в) зменшиться на 1 000 грн; 

г) не зміниться. 
 

Практичні ситуації 

Завдання 5.1.1 
Вихідні дані 

Інформацію про залишки господарських засобів та джерел їх формування станом 

на 31.12.20Х1р. наведено в табл. 5.1.1. 

Таблиця 5.1.1 

Залишки господарських засобів та джерел їх формування станом на 31.12.20Х1 р. 
 

№ 

з/п 

Рахунки Сума, грн 

1 2 3 

1 Сальдо за рахунком 10 21 000 

2 Сальдо за рахунком 111 6 200 

3 Сальдо за рахунком 12 19 000 

4 Сальдо за рахунком 131 15 000 

5 Сальдо за рахунком 142 – 

6 Сальдо за рахунком 201 6 200 

7 Сальдо за рахунком 207 1 000 

8 Сальдо за рахунком 23 – 

9 Сальдо за рахунком 26 4 000 

10 Сальдо за рахунком 28 800 

11 Сальдо за рахунком 301 60 

12 Сальдо за рахунком 311 80 

13 Сальдо за рахунком 312 2 940 

14 Сальдо за рахунком 34 1 000 

15 Сальдо за рахунком 371 – 

16 Сальдо за рахунком 372 50 

17 Сальдо за рахунком 39 – 

18 Сальдо за рахунком 40 37 030 

19 Сальдо за рахунком 42 – 

20 Сальдо за рахунком 441 – 

21 Сальдо за рахунком 442 2 300 

22 Сальдо за рахунком 501 1 100 

23 Сальдо за рахунком 51 – 

24 Сальдо за рахунком 601 1 500 

25 Сальдо за рахунком 661 3 400 

26 Сальдо за рахунком 685 2 000 
 

Зміст завдання 

Згідно з наведеними даними скласти Баланс (Звіт про фінансовий стан) підприємства 

станом на 31.12.20Х1 р. 
 

Завдання 5.1.2 

Вихідні дані 

Перед складанням Балансу (Звіту про фінансовий стан) бухгалтер зробив 

групування господарських засобів підприємства за складом та джерелами їх 

утворення, яке наведено в табл. 5.1.2. 
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Таблиця 5.1.2 

Засоби підприємства та джерела їх утворення станом на 31 грудня 20Х1 р. 
 

Засоби підприємства Джерела утворення засобів 

підприємства 

1 2 3 4 

Стаття Сума,грн Стаття Сума,грн 

Необоротні активи – 

матеріальні 

432 000 Короткострокові 

зобов’язання 

242 000 

Обладнання 110 000 Торговельна кредиторська 

заборгованість 

140 000 

мінус: накопичена 

амортизація 

(40 000) Резерв сумнівної 

дебіторської 

заборгованості 

8 000 

Верстати 22 000 Дивіденди до сплати 35 000 

Земля і споруди 

 

400 000 Зобов’язання з податку 

на прибуток 

42 000 

мінус: накопичена 
амортизація 

(150 000) Податок на додану 
вартість 

17 000 

Земля 90 000   

Оборотні активи 495 000 Довгострокові 
зобов’язання 

650 000 

Торговельна дебіторська 
заборгованість 

175 000 Довгострокові облігації 500 000 

Грошові кошти 80 000 Резерв непередбачених 
збитків 

150 000 

Запаси 220 000 Зобов’язання, всього 892 000 

Державні цінні папери 20 000   

Необоротні активи – 
нематеріальні  

146 000 Випущений акціонерний 
капітал 

150 000 

Гудвіл 80 000 Чистий прибуток 90 000 

Інвестиції 40 000 Дивіденди сплачені (20 000) 

Патенти 26 000 Нерозподілений 
прибуток 

123 000 

Витрати майбутніх 
періодів 

162 000 Капітал, всього 343 000 

Аванси дилерам 60 000   

Адміністративні витрати 12 000   

Передплачена оренда 15 000   

Інші витрати 75 000   

Активи, всього 1 235 000 Зобов’язання та капітал, 
всього 

1 235 000 

 

Зміст завдання 
Скласти Баланс (Звіт про фінансовий стан) підприємства станом на 31 грудня 

20Х1 р. згідно з НП(С)БО, 1.  
 
Завдання 5.1.3 
Вихідні дані 

Інформацію про запаси підприємства на кінець звітного року наведено в табл. 5.1.3. 
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Таблиця 5.1.3 
Запаси підприємства на кінець звітного року 

 

Найменування 
запасів 

Первісна 
вартість, грн 

Чиста вартість 
реалізації, грн 

А 160 000 155 000 

Б 145 000 152 000 

Разом 305 000 307 000 
 

Зміст завдання 
Визначити оцінку, за якою запаси будуть відображені у Балансі (Звіті про 

фінансовий стан) на кінець звітного періоду. 
 

Завдання 5.1.4 
Вихідні дані 
Первісна вартість дебіторської заборгованості за продукцію (товари, роботи, послуги) 

на 31.12.20Х1 р. становить 250 000 грн. Залишок резерву сумнівних боргів на 
31.12.20Х1 р. дорівнює 4 500 грн, а безнадійні борги, списані протягом 20Х1 р. –  
2 800 грн. Протягом 20Х1 р. було також донараховано 1 170 грн резерву.  

Зміст завдання 
Визначити чисту реалізаційну вартість дебіторської заборгованості за статтею 

Балансу (Звіту про фінансовий стан) «Дебіторська заборгованість за продукцію 
(товари, роботи, послуги)» – ряд. 1125. 

 

Завдання 5.1.5 
Вихідні дані 
У звітному періоді підприємство здійснило низку операцій, що вплинули на 

величину основних засобів. 
1.  Придбано комп’ютер у товарний кредит. Купівельна вартість комп’ютера 

складає 6 000 грн, крім того, ПДВ – 1 200 грн. Витрати на установку та налагодження 
комп’ютера склали 200 грн, крім того, ПДВ – 40 грн, витрати на транспортування –  
1 000 грн, крім того, ПДВ – 20 грн. 

2.  Безоплатно передано підшефній школі універсальний токарний верстат. 
Первісна вартість – 45 210 грн, сума нарахованого зносу – 15 160 грн, витрати з 
демонтажу – 1 000 грн. (заробітна плата з нарахованими соціальними внесками). 

3.  Здійснено капітальний ремонт офісу господарським способом. На ремонт 
використано ремонтним цехом: 

 будівельних матеріалів – 11 560 грн; 

 нарахована заробітна плата – 1 250 грн; 

 відрахування на соціальні заходи – 37 %; 

 загальновиробничі витрати – 60 %. 
Вартість оприбуткованих на складі матеріалів, отриманих після ремонту офісу, 

склала 300 грн. Виконаний капітальний ремонт відновив будівлю офісу. 
4.  Було списано з Балансу підприємства ліквідований автомобіль: первісна 

вартість – 45 000 грн; знос – 35 000 грн. Витрати, пов’язані з ліквідацією, становили: 
заробітна плата – 1 000грн; страхові внески – 37 %. Вартість запасних частин, які 
надійшли на склад підприємства після ліквідації автомобіля, склала 5 000 грн. 

Зміст завдання 
Визначити, на яку величину зміниться первісна вартість основних засобів на 

кінець періоду у статті Балансу (Звіту про фінансовий стан) «Первісна вартість 
основних засобів» – ряд. 1011. 

 

Навчально-методичні матеріали: [2], [4], [5], [6], [13], [16], [53], [55], [60], [62], 
[64], [66]. 
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Тема 5.2. Звіт про фінансові результати  

(Звіт про сукупний дохід) 
 

Мета заняття 

1.  Засвоїти зміст, будову і порядок подання доходів та витрат у звіті про фінансові 

результати. 

2.  Набути практичних навичок щодо формування показників Звіту про фінансові 

результати (Звіту про сукупний дохід) на базі даних бухгалтерського обліку. 

 

Ключові терміни і поняття 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) – звіт про доходи, витрати, 

фінансові результати та сукупний дохід. 

Мета складання Звіту про фінансові результати – надання користувачам повної, 

правдивої і неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки та 

сукупний дохід підприємства за звітний період. 

Витрати – зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення 

зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення 

капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками). 

Доходи – збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або 

зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком 

зростання капіталу за рахунок внесків власників).   

Сукупний дохід – зміни у власному капіталі протягом звітного періоду внаслідок 

господарських операцій та інших подій (за винятком змін капіталу за рахунок 

операцій з власниками). 

Інший сукупний дохід – доходи і витрати, які не включені до фінансових результатів 

підприємства.  

Збиток – перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були 

здійснені ці витрати. 

Прибуток – сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати. 

 

Контрольні питання 

1. Обґрунтуйте мету складання Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний 

дохід). 

2. З яких розділів складається Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний 

дохід) підприємств України? Охарактеризуйте зміст і призначення кожного розділу. 

3. Які інформаційні зв’язки між статтями Звіту про фінансові результати (Звіту про 

сукупний дохід) та планом рахунків бухгалтерського обліку? 

4. Охарактеризуйте основні елементи Звіту про фінансові результати (Звіту про 

сукупний дохід)? 

5. Розкрийте критерії визнання доходів та витрат у Звіті про фінансові результати 

(Звіті про сукупний дохід). 

6. Як класифікується діяльність підприємства з метою складання Звіту про 

фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)? 

7. На підставі яких даних складається розділ І «Фінансові результати» Звіту про 

фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)? 

8. Розкрийте методику складання розділу І «Фінансові результати» Звіту про 

фінансові результати (Звіту про сукупний дохід). 

9. Охарактеризуйте зміст розділу ІІ «Сукупний дохід» Звіту про фінансові результати 

(Звіту про сукупний дохід). 

10. За якими даними бухгалтерського обліку складається розділ ІІ «Сукупний дохід» 

Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)? 


