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ВСТУП

Бухгалтерський фінансовий облік  є функцією управління і  являє  собою найбільш існуючу і  важливу  
частину  інформаційної  системи  підприємства.  Впровадження  ринкових  механізмів,  різноманітних  форм 
власності, реформування економічних відносин вимагають внесення змін у систему бухгалтерського обліку.  
Бухгалтерський  облік  в  галузях  народного  господарства  є  одним  з  найважливіших  джерел  економічної  
інформації, засобом контролю за роботою  підприємства і знаряддям охорони власності.

 Бухгалтерський фінансовий облік документально  сполучає підприємство із зовнішнім світом, тобто  
стороннім для нього юридичними та фізичними особами.

Актуальні проблеми в галузі економіки не можне, вирішувати без удосконалення побудови бухгалтерського 
обліку,  який  у  практичному  аспекті  формує  інформаційну  систему  і  дає  змогу  користувачам ічічііувати  
відповідними даними.

Реформування  системи  бухгалтерського  обліку  фінансової  звітності,  потрібної  як  внутрішнім,  тс і  
тпнішнім  користувачам,  є  складовою  частинг  чтнНв,  орієнтованих  на  введення  економічних  відносин 
ринкового спрямування.

Перехід підприємств України на національні стандарти бухгалтерського обліку, на новий План рахунків 
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, 
зумовлений  рамками  реалізації  стратегічного  курсу  України  на  інтеграцію  зі  світовим  економічним 
простором, який передбачає адаптацію законодавства України до законодавств розвинутих країн світу і  
спрямований  на  розвиток  ринкових  відносин,  охоплення  приватизацією  різних  галузей  народного 
господарства України.

Чітка побудова бухгалтерського фінансового обліку відповідно до змін, що відбуваються в його організації  
й  техніці  ведення,  підвищує  роль  обліку  як  основного  засобу  одержання  достовірної  інформації  для 
прийняття економічно обгрунтованих рішень і попереджень ризику у виробничо-господарській фінансовій 
діяльності підприємств, у системі оподаткування, у зобов'язаннях довгострокових, поточних і розрахункових  
операцій у складанні балансу, фінансової звітності тощо.

Висновки, рекомендації та пропозиції,  які містяться в монографії, мають цілеспрямований характер і  
забезпечують  послідовне  вирішення  існуючих  проблем  перехідного  періоду  з  позиції  формування  бухгал-
терського фінансового обліку.

Монографія  може  сприяти  реалізації  процесу  реформування  системи  бухгалтерського  обліку  в  
Україні.
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