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ВСТУП
Розвиток ринкової економіки, урізноманітнення фінансовогосподарської діяльності та ускладнення внутрішньогосподарських та зовнішніх зв’язків зумовили кардинальне зростання
потреб в інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень.
Достатньо надійну і економічно обґрунтовану інформацію поставляє бухгалтерський облік. Зростання ролі і значення бухгалтерського обліку в управлінні бізнесовими структурами потребує
реформування не лише його методологічних і методичних засад,
але й одночасної децентралізації регулювання практичних заходів, що забезпечують функціонування обліку на підприємстві.
Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» і положеннями (стандартами) бухгалтерського
обліку держава надала суб’єктам підприємницької діяльності самостійність у питаннях встановлення облікової політики, виборі
форми обліку, правил документування господарських операцій та
облікової реєстрації, тощо. Це дозволяє адаптувати облік до особливостей фінансово-господарської діяльності кожної бізнесової
структури і її організаційно-технічних умов та забезпечує його
наближення до практичних потреб користувачів обліково-економічної інформації, тому відповідає принципам ринкової економіки. Але, одночасно, покладає на підприємців обов’язок оволодіти
сучасними методами, способами і прийомами ведення обліку та їх
запровадити у практичну діяльність.
Децентралізація у питаннях обліку, потреба у зниженні витрат
на його ведення та підвищення ефективності зумовлюють необхідність раціоналізації організації обліку кожною бізнесовою структурою. Фундаментальні положення, що визначають вибір оптимальної структури апарату бухгалтерії, раціональної побудови документообігу та шляхів ефективного використання комп’ютерної
техніки потребують ґрунтовного вивчення та негайного впровадження, тому проблеми оптимізації організації обліку у ринкових
умовах набувають стратегічного значення. Це визначає актуальність дисципліни «Організація обліку» та її важливість як складової
циклу профілюючих дисциплін, які завершують формування спеціалістів з обліку і аудиту.
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Змістом дисципліни є закріплення та систематизація теоретичних знань з наукової організації праці персоналу бухгалтерії та
організації облікового процесу, а також набуття практичних навичок з їх використання в управлінні підприємством.
Метою дисципліни є формування у студентів системи теоретичних знань і практичних навичок з організації облікового процесу, організації праці персоналу бухгалтерії, організації нормативно-правового, технічного, інформаційного, соціального та ергономічного забезпечення обліку та організації його розвитку.
Завданням курсу є завершення професійної підготовки спеціалістів-бухгалтерів до вирішення основних питань організації обліку на підприємстві.
Предметом дисципліни є обліковий процес, робота апарату
бухгалтерії та забезпечення обліку.
Значення дисципліни полягає у наданні студентам теоретичного підґрунтя з організації обліку, що дозволить їм оволодіти сучасними методичними і технічними способами і прийомами проектування, моделювання, впровадження та організації облікового
процесу та роботи апарату бухгалтерії на підприємствах України.
У змісті курсу викладаються і обґрунтовуються основні принципи і методи організації обліку на підприємстві; розкриваються
сутність, завдання, передумови і методи раціональної організації
облікового процесу, документування господарських операцій та
документообігу; створення апарату бухгалтерії та його функціонування; планування заходів з удосконалення способів ведення обліку.
Курс «Організації обліку» базується на таких дисциплінах як
бухгалтерський облік, фінансовий облік, галузевих курсах бухгалтерського обліку. Теоретичною та методологічною основою курсу
є економічна теорія та діалектичний метод пізнання суспільства,
що дозволяє розглядати питання організації обліку на наукових
засадах як напрацьованих протягом усього розвитку обліку, так і
сучасних досягненнях науки та практики, включаючи подальший
розвиток системи обліку відповідно до змін законодавчо-нормативної бази.
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