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ПЕРЕДМОВА 
 
Суть, функції й призначення бухгалтерського обліку 

формувалися історично, відображаючи як рух, тенденції загального 
розвитку суспільства, так й особливості іманентного саморозвитку. 
Враховуючи обидва фактори, синтезуючи історичні й теоретичні 
аспекти дослідження можна визначити потребу і функції 
бухгалтерського обліку як однієї з різновидностей людської 
діяльності, з’ясувати суспільно-політичні, історико-культурні 
передумови появи бухгалтерського обліку, основні тенденції, загальні 
закономірності, національну специфіку та етапи розвитку. 

Зміст і характер, функції й адресації, а отже, й роль 
бухгалтерського обліку змінювалися залежно від загального рівня 
суспільного й культурного розвитку, особливостей певного етапу 
господарського процесу. 

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

Становлення ринкової економіки неможливе без добре 
підготованих фахівців, які опанували фундаментальні принципи 
організації бухгалтерського обліку. На вирішення цієї проблеми і 
націлений даний посібник.  

Головна задача навчального посібника – допомогти студентові у 
вивченні таких складних питань бухгалтерського обліку, як 
особливості організації бухгалтерського обліку на підприємстві; зміст 
та структуру 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 посібника відповідно до поставленої задачі 
складається з логічно пов’язаних між собою тем. Таких тем 
п’ятнадцять. Кожна тематична частина посібника побудована так, 
щоб активізувати пізнавальну діяльність студента. Проблематику 
теми узагальнюють контрольні запитання, якими закінчується 
кожний тематичний блок. Запитання допоможуть студентові 
визначити рівень засвоєння опрацьованого матеріалу. 

Для студентів закладів вищої освіти, слухачів системи 
післядипломної освіти, усіх, хто цікавиться бухгалтерським обліком. 
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