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ПЕРЕДМОВА 

 
 
Для сучасного етапу світового розвитку характерне зростання 

різноманітності соціально-економічних і науково-технічних зв'язків, 
ускладнення господарських процесів і методів управління ними, що 
зумовлює стрімке посилення ролі інформації в економічному 
розвитку. Таким інформаційним забезпеченням на мікрорівні є 
система бухгалтерського обліку та складена на його основі звітність. 
Чітко налагоджена система обліку та контролю – це основа 
ефективної діяльності будь-якого суб'єкта господарювання. 

Навчальний посібник «Бухгалтерський облік», підготовлено з 
метою надання допомоги студентам економічних вузів, 
призначений для детального вивчення теоретичного і практичного 
матеріалу та отримання навичок по даному курсу. Написаний 
відповідно до програми з підготовки бакалаврів за економічними 
спеціальностями. 

У посібнику висвітлюються функції, принципи бухгалтерського 
обліку, предмет і метод бухгалтерського обліку, документування, 
інвентаризація, облікові регістри, форми обліку, організації та 
практики ведення обліку на підприємствах України. Наведені в 
посібнику цифрові приклади, схеми, розрахунки ілюструють 
порядок відображення в обліку різних господарських операцій і 
сприяють кращому розумінню та засвоєнню суті економічних 
процесів. Після кожної теми наводяться питання для самоконтролю, 
за допомогою яких студент самостійно контролює ступінь вивчення 
матеріалу. 

Матеріали, представлені в навчальному посібнику, розроблені на 
підставі: Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» та Положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку, методичних рекомендаціях, наукових розробок, 
інструктивних та інших документів.  

 
  




