
для обліковців та  
офісних службовців 

Тема: 

Семінар проводять  
провідні фахівці фінансової служби   



Закріпити знання 

бухгалтерських рахунків, з 

метою вдосконалення 

практичних навичок при  

складані балансу 

підприємства  



План 
семінару – тренінгу:  

1. Будова активних рахунків. 

2. Будова пасивних рахунків. 

3. Вплив господарських операцій на 

визначення кінцевої суми   балансу 

підприємства. 



А к т и в и 

За формами 

функціонування 

За участю 

в обороті 

За ступенем 

ліквідності 

Матеріальні 

Нематеріальні 

Фінансові Малоліквідні 

Ліквідні 

Абсолютно  

ліквідні 
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Активний рахунок  

 ДЕБЕТ активний     рахунок КРЕДИТ 

ПОЧАТКОВИЙ                   
ЗАЛИШОК 

+ - 
  збільшення зменшення 

 

Кінцевий 
залишок 



Позики та зобов'язання 

Джерела господарських  засобів  

Власний капітал 

Статутний  

Нерозподілені прибутки 

Інший додатковий 

Пайовий 

Додатковий вкладений 

Резервний 

Залучений капітал 

Довгостроковий Короткостроковий 

Кредити 

Довгострокові 

фінансові 

зобов'язання 

Поточна 

кредиторська 

заборгованість 



Пасивний рахунок  

 ДЕБЕТ пасивний     рахунок КРЕДИТ 

ПОЧАТКОВИЙ                   
ЗАЛИШОК 

+ - 
  збільшення зменшення 

Кінцевий 
залишок 



Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями 

Зміст 

типових 

операцій 

 

Зміна стану 

Тип  

зміни 

 

Актив  

 

Пасив 

Готівка, що  

надійшла до 

каси з поточного 

рахунку 

 

Переміщення засобів 

усередині 

підприємства 

  

Ι 

 

збільшення (+) 

зменшення (-) 

 

змін немає 

Частина 

прибутку. 

направлена на 

збільшення 

резервного 

капіталу 

 

 

заміна одного 

джерела іншим 

 

 

ΙΙ 

 

 

 

змін немає 

 

 

збільшення (+) 

зменшення (-) 

 

Отриманий на 

поточний 

рахунок 

короткострокови

й кредит банку 

 

Залучення в 

господарський обіг 

нових засобів 

 

ΙΙΙ 

 

 

збільшення (+) 

 

 

збільшення (+) 

 

Виплачена з каси 

заробітна плата 

Вибуття з 

господарського обігу 

засобів 

 

ΙV 

 

 

зменшення (-) 

 

 

зменшення (-) 

 



Інструкційна картка 
 виконання  практичного завдання  

  1. На основі даних про стан господарських  
                засобів та джерел їх утворення у ВАТ «Дніпро»  
                на 1 жовтня 20___ року     скласти баланс  
                на відповідну дату. 
 2. В журналі реєстрації господарських 
                операцій ВАТ «Дніпро» за жовтень 20__ року 
                провести кореспонденцію рахунків. 
 3. На підставі залишків рахунків на 1 жовтня 
                20___року відкрити бухгалтерські рахунки. 
 4. Відобразити господарські операції  
                на відкритих рахунках. 
 5. Підрахувати обороти за дебетом і  
                кредитом рахунків, визначити сальдо. 
 6. Скласти баланс ВАТ «Дніпро» станом  
                на 31 жовтня 20____р. 


