
ЧАСТИНА 1. Знайомство 
Роздiл I. Баланс за формою і за змістом 

1. Архiтектура балансу 
Усе,  до чого можна доторкнутися,  — актив,  

а  те,  що тримається в головi,  — пасив.  

Що таке засоби, напевне, кожному вiдомо: це все те, що є у 
власника, а, висловлюючись бухгалтерською мовою, — активи. Та 
чомусь далеко не всiм зрозумiло, навiщо при облiку засобiв вiдобра-
жати ще й пасиви, i що воно таке, i чому так називається, i що б таке 
зробити, аби облiк без них став можливим. 

Навiть не намагайтеся. Не вийде. 
Для початку озирнiться в себе в офісі, вдома на все, що маєте. 

Якщо перелiчити, згрупувати, оцiнити, пiдрахувати все, що у вас є, 
— це буде називатися вашим майном в усьому своєму рiзноманітті; з 
іншого боку, весь цей довгий список можна назвати одним-єдиним 
словом — власнiсть. 

Iнший приклад. Якщо у вашому гаманцi тiльки вашi власнi 
гроші, то ви про це прекрасно пам’ятаєте. Так само можна цiлком по-
кластися на свою пам’ять у випадку, коли частина грошей у вашому 
гаманцi чужi, тому що ви їх позичили у когось. 

Отже, все що ви можете помацати(в нашому випадку це грошi 
в гаманцi), — актив, а те, що тримаєте в головi: «з них стiльки-то мо-
їх, стiльки-то чужих», — це пасив. 

Пасив — це джерела утворення активів, тобто вказiвка на те, 
звiдки вони взялися. Якщо вдома ми такi джерела наших надходжень 
та видаткiв з успiхом утримуємо в пам’ятi, то на пiдприємствi запис 
будь-якого руху цiнностей неможливий без письмового посилання на 
те, звiдки вони взялися чи куди перемiстилися, на що перетворилися 
або куди зникли. 

Є багато причин, щоб рахуватися з такою подвiйнiстю, i ми їх 
обов’язково розглядатимемо. Але спочатку придивимося до балансу 
пiдприємства з точки зору людини, яка вперше бачить цей документ.  

Баланс будь-якого пiдприємства можна розглянути приблизно 
за таким макетом. 
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Слiд зауважити, що балансу пiдприємства, який складався б 

тiльки з власних коштiв, немає. Виняток становлять хіба що тi, які 
згорнули свою дiяльнiсть, тобто недіючі пiдприємства. А якщо 
пiдприємство дiє, то працює воно не само по собi, а в постiйнiй взає-
модiї з iншими партнерами: однi щось постачають цьому пiдприємст-
ву, iншi щось купують у нього, а все разом це називається “здiйсню-
вати розрахунки". Постiйнi розрахунки дiюче пiдприємство має та-
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кож зi своїми робiтниками по заробiтнiй платi, з пiдзвiтними особами 
та в iнших вiдносинах, що виникають у процесi дiяльностi. Отже, без 
«чужого» на балансi не обiйтися, це нормальне явище для пiдпри-
ємства, яке безперервно працює. Iнша річ, коли йдеться про питому 
вагу «чужого» в загальнiй сумi всього, що є в розпорядженнi 
пiдприємства на ту чи iншу дату. Але про це згодом. А зараз звернiть 
увагу на наш баланс. Покладiть перед собою будь-який бланк цього 
вiдомого документа, я сказала б: найголовнiшого документа пiд-
приємства, i переконаєтесь: найперше, що можна там побачити, — це 
схему «моє — чуже». 

Баланс підприємства 
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Розділ ІІІ 

Витрати майбутніх періодів 

Розділ ІІІ 
Довгострокові зобов’язання 

Розділ ІV 
Поточні зобов’язання 

Розділ V 
Доходи майбутніх періодів 

Баланс Баланс 
 
Отримавши довгостроковий банківський кредит на розрахун-

ковий рахунок (актив, розділ ІІ), ми не можемо не визнати, що разом 
з тим у нас виникли зобов’язання перед банком-кредитором (пасив, 
розділ ІІІ). 

Так само, маючи у розпорядженнi ще неоплаченi товарно-мате-
рiальнi цiнностi та послуги (актив, розділ ІІ), ми не можемо не врахо-
вувати боргiв, що виникли водночас з таким придбанням (пасив, 
розділ IV). 

Всі активи, за надходження яких у підприємства не залиши-
лось зобов’язань, називаються чистими активами. Інакше кажучи, 
та частина грошей у вашому гаманці, яка належить вам, а не сусідові, 
— це ваші чисті активи. Скільки в пасиві становить «моє», стільки ж 
активів можна назвати чистими. Чисті активи — це активи, вільні від 
зобов’язань.  

Роздiли I і ІІ пасиву говорять про кошти власнi та прирiвнянi 
до них, загалом все, що ми умовно назвали в нашому макетi словом 
«моє». 

Роздiли IIІ, IV та V пасиву разом говорять про кошти позиковi 
(кредити банкiв; заборгованiсть рiзним кредиторам вiдповiдно до ста-
тей; кошти, які, напевне, стануть доходами в майбутньому і з цієї 
причини поки що не можуть бути врахованими у складі власного ка-
піталу). Iншими словами, все, що ми умовно назвали в нашому макетi 
словом «чуже».  
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А разом сума власних та позикових коштiв становить пасив, 
що завжди дорiвнює сумi активу, тобто всього, що є в цей момент на 
пiдприємствi. 

Актив складається з трьох роздiлiв. Розташування статей І і ІІ 
розділів умовно можна подiлити за ознаками тривалостi обiгу . 

Таким чином, до першого роздiлу активу можна вiднести все, 
що досить довго зберiгає свою первiсну якiсть: основнi засоби, нема-
терiальнi активи, капiтальнi вкладення, довгостроковi фiнансовi 
вкладення тощо. Інакше кажучи, все, що в новій формі балансу має 
назву «Необоротні активи». 

У першій частині другого роздiлу активу під назвою «Запаси» 
мiститься все, що може переходити в iншу якiсть одноразово в мiру 
виготовлення чи продажу новоствореного продукту (товарiв, робiт, 
послуг). Iншими словами, швидкiсть руху виробничих запасiв чи това-
рiв залежить вiд продуктивностi працi та потужностi пiдприємства. 

А гроші та борговi права, що мiстяться в другій частині того ж 
другого роздiлу активу, можуть миттєво перейти в iншу якiсть: грошi 
перетворюються на майно, запаси, товари чи ту саму дебiторську 
заборгованiсть (борговi права), яка, своєю чергою, в будь-яку мить 
може перетворитися на гроші. Цей підрозділ можна назвати 
найрухливішим, тому що його статтi найчастiше зазнають 
перетворень. 

Що стосується третього розділу активу «Витрати майбутніх 
періодів», то цей розділ особливий. На нього не поширюється 
правило зростаючої ліквідності: термін обігу цих активів важко пе-
редбачити.  

Витрати майбутніх періодів в активі, так само, як доходи майбут-
ніх періодів в пасиві, — це статті, які внаслідок певних обставин ще не 
можуть кваліфікуватися як повноцінні витрати і повноцінні доходи. 

Ви будете здивовані, але, за великим рахунком, всі активи — 
це просто витрати: теперішні і майбутні; а всі пасиви — це просто 
доходи: теперішні (капітал) і майбутні (зобов’язання). Це дуже ціка-
вий аспект бухгалтерського балансу, і нижче ми обов’язково його 
розглянемо. А поки що підведемо перші підсумки. 

Ліва частина балансу (актив) відображає все, що має власти-
вість набирати фізичної форми: обертатись, перетворюватись, зношу-
ватись, відновлюватись, — одним словом, трансформуватись. 

Статті правої частини балансу (пасив) згруповані незалежно 
від зовнішньої форми активів. Пасив — це відображення активів за 
суттю, а не за формою. 

Наявнiсть пасиву не подвоює суми майна пiдприємства. Пасив 
лише вiддзеркалює актив пiд зовсім iншим кутом зору. Якщо актив 
показує майно і кошти з точки зору їх розташування на пiдприємствi, 
то пасив всі ці ресурси показує вже з точки зору джерел їх утворення, 
тобто звiдки вони взялися, за рахунок чого? Простiше кажучи, актив 
вiдповiдає на запитання «що?», пасив вiдповiдає на запитання 
«чиє?». 

Як бачите, ми знову прийшли до схеми «моє — чуже». Чим ва-
гомiша частка «свого» в загальнiй сумi валюти балансу, тим надiйнi-
ший фiнансовий стан пiдприємства.  
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