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ПЕРЕДМОВА 

Інформація, отримана з бухгалтерського обліку, є основою для ухвалення 
більшої частини управлінських рішень. Дані, які згруповані та деталізовані за 
відповідними ознаками, дають змогу зробити висновок про фінансовий стан 
підприємства, з’ясувати перспективи його розвитку, оцінити фінансові ризики, 
сформувати інвестиційні програми. На підставі облікових даних формують 
бухгалтерську (фінансову) та статистичну звітність.  

Бухгалтерський облік потрібен підприємству, бо він дає змогу з’ясувати 
результати діяльності компанії, дозволяє знайти резерви зростання, виявити 
збиткові підрозділи, оцінити ефективність управлінських рішень. 

Становлення ринкової економіки неможливе без добре підготованих фахівців, 
які опанували фундаментальні принципи організації бухгалтерського обліку. Щоб 
допомогти вирішити зазначені проблеми, уклали цей підручникк. 

Головна задача підручника – допомогти студентові у вивченні таких складних 
питань бухгалтерського обліку: особливості організації бухгалтерського обліку на 
підприємстві; зміст та структура бухгалтерського балансу та рахунків 
бухгалтерського обліку, сутність подвійного запису; місце та роль оцінювання і 
калькулювання в системі бухгалтерського обліку; організація документообороту на 
підприємствах; особливостях обліку необоротних й оборотних активів, власного 
капіталу та зобов’язань, доходів і витрат підприємства. 

Структура підручника відповідно до поставленої задачі складається з логічно 
пов’язаних між собою п’ятнадцяти тематичних блоків, які згруповані в п’ять 
розділів. 

У першому розділі „Бухгалтерський облік (загальна теорія)” розглянуто: суть, 
значення та види господарського обліку, місце бухгалтерського обліку у системі 
управління підприємством, його завдання, функції, вимірники, предмет, об’єкти та 
метод; поняття, зміст і структуру бухгалтерського балансу, зміни в балансі під 
впливом господарських операцій, класифікації балансів, схеми балансових 
конструкцій, які застосовують у міжнародній практиці; зміст і структуру рахунків 
бухгалтерського обліку, їхній зв’язок з балансом, суть і значення подвійного 
запису, синтетичні й аналітичні рахунки, узагальнення даних поточного 
бухгалтерського обліку; значення оцінювання, калькуляції та калькулювання в 
системі бухгалтерського обліку; принципи організації документообороту на 
підприємстві, види та порядок проведення інвентаризації; техніку та форми 
бухгалтерського обліку. 

У другому розділі „Облік необоротних й оборотних активів підприємства” 
розглянуто практику облікового відображення: необоротних активів, запасів, 
грошових коштів і дебіторської заборгованості, фінансових інвестицій. 

Третій розділ – „Основи аудиту” – присвячений розгляду таких питань: облік 
власного капіталу та зобов’язань, праці, її оплати та соціального страхування 
персоналу. 

У четвертому розділі „Облік доходів, витраті фінансових результатів 
діяльності підприємства” зосереджено увагу на проблемах обліку витрат діяльності 
підприємства, доходів і фінансових результатів діяльності. 

Пʼятий розділ – „Фінансова (бухгалтерська) звітність підприємства” – 
присвячений зʼясуванню поняття, складу, елементів, якісних характеристик та 
принципів підготовки фінансової звітності підприємства. 

Кожний тематичний блок підручника побудований так, щоб активізувати 
пізнавальну діяльність студента. Проблематику теми узагальнюють контрольні 
запитання, якими закінчується кожний тематичний блок. Запитання допоможуть 
студентові визначити рівень засвоєння опрацьованого матеріалу. 
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