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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИПЛОМНОЇ 

МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 
 

Актуальність теми. У процесі виробництва та його 

господарського обслуговування використовуються предмети з 

відносно невеликою вартістю і порівняно нетривалим строком 

служби. Такі предмети виконують функції засобів праці і за своєю 

природою відносяться до основних засобів. Однак в обліку вони 

виділяються зі складу основних засобів, утворюючи групу малоцінних 

і швидкозношуваних предметів. 

В бухгалтерському обліку малоцінні та швидкозношувані 

предмети віднесено до запасів у зв'язку із спрощеним їх обліком, 

порівняно з основними засобами. Облік малоцінних та 

швидкозношуваних предметів повинен забезпечити контроль за 

повним і своєчасним оформленням та відображенням в обліку їх 

надходження, переміщення, за правильною оцінкою таких предметів, 

належним віднесенням на витрати виробництва їхньої вартості,  за 

раціональним використанням та збереженням окремих об'єктів у 

місцях їх використання. Як свідчить практика, сільськогосподарські 

підприємства не приділяють належної уваги обліку та аудиту 

малоцінних та швидкозношуваних предметів. 

Проблеми обліку та аудиту матеріальних запасів були 

постійно в центрі уваги багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених. 

Серед науковців їх вивчали Василішин С.І., Герасимович О.О., Голов 

С.Ф., Івашкевич В.Б., Карпова Т.П., Кудрицький Б.В., Маренич Т.Г., 

Лень В.С., Огійчук М.Ф., Пилипенко А.А., Пушкар М.С., Рогуленко 

Т.М., Сухарева Л.О., Шендригоренко М.Т. та ін. Проте значна частина 

питань, пов’язаних із особливостями обліку, аудиту та управління 

запасами в умовах сільськогосподарського виробництва є недостатньо 

розробленою. Необхідність та практична значимість вирішення цих 

питань зумовили вибір теми дослідження, його мету, завдання та 

структуру дипломної магістерської роботи . 

Мета і завдання дослідження. Метою  дослідження є 

теоретичне обґрунтування та розробка напрямків  удосконалення 

обліку та аудиту малоцінних та швидкозношуваних предметів  

підприємств у сучасних умовах. 

Для досягнення мети були поставлені такі завдання: 
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 - вивчити теоретичні засади ведення обліку та аудиту 

матеріальних запасів; 

 - провести аналіз основних показників фінансово-

господарської діяльності підприємства; 

 - дати об’єктивну і кваліфіковану характеристику стану 

обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів на підприємстві, 

виявити позитивні сторони ведення обліку та відзначити його 

недоліки ; 

 - розробити конкретні заходи щодо удосконалення 

бухгалтерського обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів; 

-  з’ясувати переваги і недоліки  методів управління 

матеріальними запасами; 

- виявити особливості проведення аудиту в 

комп’ютерному середовищі. 

Об’єктом дослідження є господарські операції по руху 

малоцінних та швидкозношуваних предметів в сільськогосподарських 

підприємствах. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, 

методичних і організаційних засад формування інформації в 

бухгалтерському обліку щодо наявності та руху малоцінних та 

швидкозношуваних предметів. 

Методи дослідження. Методологічною основою дипломної 

магістерської роботи є діалектичний метод пізнання, який дає змогу 

комплексно дослідити організацію обліку та аудиту в 

агропромисловому виробництві в їх розвитку, взаємозв’язку та 

взаємозалежності. У роботі використано загальнонаукові та спеціальні 

методи дослідження, які забезпечили вирішення поставлених завдань. 

Теоретичні і практичні розробки базуються на: методі теоретичного 

пошуку, який використано при дослідженні наукової тематики з 

питань обліку та аудиту матеріальних запасів; статистико-

економічних методах, зокрема спостереження, монографічний, 

порівняння, групування, аналізу для оцінки стану обліку запасів. 

Теоретичною  та методологічною основою дипломної 

магістерської роботи стали законодавчі акти, нормативно-правові 

документи та галузеві методичні рекомендації з питань 

бухгалтерського обліку, наукові праці вітчизняних та зарубіжних 

вчених, матеріали науково-практичних конференцій. При написанні 

дипломної магістерської роботи використовувались дані первинного, 
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синтетичного і аналітичного обліку підприємства, дані статистичної 

та  річної фінансової звітності за 2016-2018 рр. ПСП «Світоч». 

Наукова новизна одержаних результатів. дослідження 

полягає в розвитку теоретико-методичних та розробці практичних 

аспектів обліку та аудиту малоцінних та швидкозношуваних 

предметів. 

Найважливішими результатами дослідження, що 

характеризують його новизну, розкривають зміст дипломної 

магістерської роботи і виносяться на захист, є : 

удосконалено: 

форми оперативного обліку, які доповнено книгою 

оперативного кількісного обліку малоцінних та швидкозношуваних 

предметів, що забезпечить керівництво підприємства необхідною 

інформацією про види, кількість, термін використання та дату видачі 

цінностей в розрізі працівників та структурних підрозділів і видів 

виробництв; 

набули подальшого розвитку:  

- систематизація методів оцінки матеріальних запасів в 

напрямку врахування цілей оцінки товарно-матеріальних цінностей: 

зовнішній бухгалтерській звітності відповідають методи, які 

грунтуються на минулих витратах матеріальних запасів; для 

управлінського обліку актуальними є майбутні витрати на матеріали і 

сировину; 

- обгрунтування необхідності застосування в 

сільськогосподарських підприємствах сучасних методів, які 

дозволяють проводити оцінку і прогнозування системи управління 

матеріальними запасами. Підвищення результативності цієї системи 

досягається шляхом впровадження логістичних концепцій; 

- складові програми аудиту малоцінних та 

швидкозношуваних предметів, які враховують особливості цих 

об’єктів; 

- підходи до узагальнення напрямків впровадження 

автоматизації аудиторської діяльності в Україні, що грунтуються на 

використанні відповідного програмного забезпечення з обліку та 

аудиту діяльності суб’єктів господарювання. 

Практичне значення одержаних результатів. Дипломна 

магістерська робота виконана на замовлення ПСП «Світоч» 

Троїцького району Луганської області. Положення, висновки і 
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рекомендації, що містяться в роботі, можуть бути впроваджені у 

практичну діяльність підприємств. Висновки і пропозиції, одержані у 

процесі дослідження, спрямовані на підвищення ефективності 

діяльності підприємства шляхом прийняття ефективних 

управлінських рішень, що ґрунтуються на виборі обраних правил 

організації та методики ведення облікового процесу на підприємстві. 

Особистий внесок здобувача. Дипломна магістерська робота 

є самостійно виконаною роботою. Наукові розробки, узагальнення, 

практичні пропозиції та висновки, що містяться в дипломній 

магістерській роботі  та виносяться на захист, одержані автором 

особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, 

використані лише ті положення, які є результатом особистих 

досліджень здобувача. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення, 

найважливіші результати дослідження, висновки та пропозиції автор 

дипломної магістерської роботи доповів на загальних зборах ПСП 

«Світоч» Троїцького району Луганської області. Основні теоретичні 

та методичні здобутки, одержані в результаті дослідження, 

апробовано на 2 науково-практичних конференціях: Всеукраїнській 

науково-практичній Інтернет-конференції «Основні напрями 

удосконалення бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування в 

умовах євроінтеграції» (м. Харків, 2019 р.); внутрівузівській науково-

практичній конференції за підсумками виробничої практики студентів 

спеціальності «Облік і оподаткування» (м. Харків, 2018 р.). 

Публікації. Результати дослідження опубліковано у 3 

наукових працях загальним обсягом 1,2 друк. арк. 

Структура та обсяг роботи. Дипломна магістерська робота 

складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних 

джерел та додатків. Вона виконана на 107 сторінках, містить 11 

таблиць та 3 рисунки. Список використаних джерел налічує 77 

найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження,   

сформульовано мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження, 

відображено наукову новизну, теоретичне і практичне значення 

отриманих результатів, особистий внесок здобувача та апробацію 
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матеріалів магістерської роботи. 

У першому розділі «Теоретичні аспекти обліку та аудиту 

малоцінних та швидкозношуваних предметів» розглянуто: 

економічний зміст, класифікація, оцінка запасів, сутність та види 

аудиту, нормативно-правове та фактографічне забезпечення аудиту 

малоцінних та швидкозношуваних предметів.  

У другому розділі «Стан обліку та аудиту малоцінних та 

швидкозношуваних предметів» висвітлено: організаційно-економічну 

характеристику ПСП «Світоч» Троїцького району Луганської області; 

первинний, складський, синтетичний і аналітичний облік малоцінних 

та швидкозношуваних предметів; методику проведення аудиту 

матеріальних запасів; типові зловживання в обліку малоцінних та 

швидкозношуваних предметів. 

У третьому розділі «Удосконалення обліку та аудиту 

малоцінних та швидкозношуваних предметів»: узагальнено основні 

напрями удосконалення обліку малоцінних та швидкозношуваних 

предметів при діючій формі обліку; розкрито особливості проведення 

аудиту в умовах застосування комп’ютерних технологій. 

 

ВИСНОВКИ  

 

У дипломній магістерській роботі розглянуто теоретико-

методичні положення та запропоновано практичні рекомендації щодо 

удосконалення обліку та аудиту малоцінних та швидкозношуваних 

предметів в сільськогосподарських підприємствах. Висновки та 

пропозиції, сформовані на основі результатів дослідження, полягають 

у наступному: 

1. Малоцінні та швидкозношувані предмети за своєю 

природою і функціональним призначенням є засобами праці, але на 

відміну від основних засобів їх вартість в бухгалтерському обліку 

включають до складу оборотних активів – запасів. По малоцінних та 

швидкозношуваних предметах не нараховується знос і їх вартість 

зразу відноситься на витрати підприємства залежно від цілей 

використання. Проте зазначені в П(С)БО 9 «Запаси» ознаки предметів, 

які належать до малоцінних та швидкозношуваних предметів, 

вимагають, крім строку корисного використання, ще й обов’язкового 

зазначення в обліковій політиці підприємств вартісного критерію 
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розмежування малоцінних та швидкозношуваних предметів і 

малоцінних необоротних матеріальних активів.  

2. ПСП «Світоч» Троїцького району Луганської області є 

сільськогосподарським підприємством, яке спеціалізується на 

вирощуванні соняшнику, озимої пшениці та кукурудзи на зерно. 

Площа сільськогосподарських угідь в 2018 р. становила 1137 га, що 

більше на 5,3% порівняно з 2016 р. В господарстві простежується 

тенденція до зростання обсягів валової продукції – з 4552,6 тис. грн  в 

2016 р. до 4832,3 тис. грн в 2018 р. або на 6,1%. В той же час товарної 

продукції було одержано на 23,1% менше, що пояснюється меншим 

обсягом реалізації продукції, ніж було заплановано. Тому збитковість 

діяльності господарства у 2018 р. становить 602 тис. грн, а рівень 

рентабельності господарства – (-7,4%). При цьому середньорічна 

вартість основних засобів за досліджуваний період зросла на 3,9%, 

оборотних активів – на 32,6%. Чисельність працівників зменшилася на 

1 особу і становить 25 чол. 

3. Проведений аналіз ліквідності показує, що ПСП 

«Світоч» в 2018 р. володіє значним обсягом вільних ресурсів 

(коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності – 2,514), має не досить 

високі платіжні можливості щодо погашення поточних зобов’язань 

(коефіцієнт швидкої ліквідності – 0,451), має недостатні можливості 

негайно погасити свої борги (коефіцієнт абсолютної ліквідності – 

0,126). Розраховані коефіцієнти платоспроможності ПСП «Світоч» у 

2018 р. свідчать про незалежність досліджуваного підприємства від 

позикового капіталу, достатній рівень його забезпеченості власними 

оборотними засобами і про маневреність власного капіталу. У 2018 р. 

для покриття витрат господарство використовувало лише власні 

обігові кошти, тому воно має абсолютний тип фінансової стійкості. 

4. Згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік 

та фінансову звітність в Україні» ПСП «Світоч» належить до суб’єктів 

малого підприємництва. Бухгалтерський облік в господарстві веде 

бухгалтерська служба на чолі з головним бухгалтером. На 

підприємстві розроблено і оформлено наказом керівника підприємства 

облікову політику. Використовується робочий план рахунків 

бухгалтерського обліку, який враховує специфічні особливості даного 

господарства. Діє графік документообігу. Для збереження облікових 

документів на підприємстві передбачено архіви. В ПСП «Світоч» 

застосовується Журнал-головна форма бухгалтерського обліку, яка є 
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спрощеним варіантом меморіально-ордерної форми. Всього в 

господарстві складають 22 меморіальних ордерів. 

5. Для документального оформлення операцій по руху 

малоцінних та швидкозношуваних предметів призначені первинні 

документи відповідних типових і спеціалізованих форм. Облік 

наявності та руху МШП, що належать підприємству, ведеться на 

рахунку 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», на 

субрахунку 221 «МШП на складі». Для синтетичного обліку 

малоцінних та швидкозношуваних предметів передбачено складання 

на підприємстві меморіального ордера №8. Аналітичний облік 

ведеться в оборотній відомості по субрахунку 221, яка заповнюється 

на підставі книги обліку матеріалів. 

6. Необхідність ведення оперативного кількісного обліку 

малоцінних та швидкозношуваних предметів після їх передачі у 

використання зумовлює потребу у розробці відповідного документа. 

Запропоновано для цих цілей застосовувати книгу оперативного 

кількісного обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів, дані 

якої забезпечать керівництво необхідною інформацією про види, 

кількість, термін використання та дату видачі таких цінностей в 

розрізі працівників підприємства та структурних підрозділів і видів 

виробництв. 

7. Розкрито сутність методів оцінки запасів, які 

розповсюджені в зарубіжній практиці (ціна заміщення, трансфертні 

ціни, ЛІФО, ЛОФО, оцінка за твердими цінами, за цінами придбання, 

за цінами дня, за обліковими цінами). Сформульовані вимоги до 

методу оцінки товарно-матеріальних цінностей повинні: відповідати 

регламентуючим документам складу витрат, які включаються у 

собівартість продукції (робіт, послуг); відображати облікову політику 

підприємств щодо оцінки майна; виступати основним елементом у 

прийнятті рішення «закуповувати чи виробляти»; бути узгодженим з 

системою контролю виробничих витрат. Обґрунтовано, що цілям 

зовнішньої бухгалтерської звітності відповідають методи, які 

ґрунтуються на минулих витратах матеріальних запасів. А в системі 

управлінського обліку актуальною є інформація про майбутні витрати 

матеріалів і сировини. 

8. Складовою управлінського обліку є управління 

матеріальними запасами, метою якого є своєчасні поставки запасів і 

мінімізація витрат, пов’язаних із замовленням і зберіганням 
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цінностей. Важливим моментом управління запасами є визначення і 

додержання їх оптимальної величини. Вивчено сутність, переваги і 

недоліки методів управління запасами: метод економічного розміру 

замовлення, метод класифікації запасів за категоріями А, В і С, модель 

планування потреб у матеріалах, система «якраз вчасно». Доведено, 

що використання моделі «якраз вчасно», на відміну від інших, сприяє 

суттєвому скороченню часу зберігання запасів і витрат у виробничому 

циклі. Для упровадження системи «якраз вчасно» запропоновано ряд 

заходів, які забезпечать мінімізацію вкладень у сировину і матеріали, 

зменшення складських витрат та скорочення загальновиробничих 

витрат. 

9. Обґрунтовано, що в сільськогосподарських 

підприємствах в силу сезонного характеру виробничого процесу 

реалізація технології поставок «якраз вчасно» у більшості випадків не 

може бути використана. При виборі тієї чи іншої системи управління 

запасами для конкретного сільськогосподарського підприємства 

необхідно враховувати певні фактори. Підвищення результативності 

управління матеріальними запасами досягається шляхом 

впровадження логістичних концепцій. 

10. Внутрішній аудит розглядається як невід’ємна частина 

загальної системи внутрішнього контролю. Його мета – постійний 

контроль за ефективністю здійснення управління діяльністю 

підприємства та його структурних підрозділів. Проведено порівняльну 

характеристику внутрішнього та зовнішнього аудиту, виділено їх 

спільні та відмінні риси. Охарактеризовано  види внутрішнього 

аудиту (загальний і тактичний; плановий і неплановий). Узагальнено 

завдання внутрішнього аудиту, які залежать від розміру та структури 

підприємства, вимог його керівництва. Перелічено прийоми та методи 

одержання аудиторських доказів при перевірці цінностей при 

проведенні внутрішнього аудиту. Узагальнено джерела інформації 

при  проведенні аудиту операцій з виробничими запасами і 

малоцінними та швидкозношуваними предметами. 

11. Досвід аудиторських фірм свідчить, що використання 

сучасних інформаційних систем у процесі аудиторської діяльності 

дозволяє якісно спланувати роботу, враховуючи специфіку діяльності 

підприємства, що перевіряється, дає можливість підвищити 

оперативність контролю та якість проведення аудиторської перевірки 

загалом. Виділено два підходи при розробці аудиторських програм – 
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використання набору тестів та оцінка достовірності первинної 

бухгалтерської інформації клієнта. Сформульовано основні вимоги до 

аудиторської перевірки в комп’ютерному середовищі. Узагальнено 

напрямки впровадження автоматизації аудиторської діяльності в 

Україні. Визначено найбільш загальні фактори, що призводять до 

виникнення і підвищення аудиторських ризиків. 
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Метою дипломної магістерської роботи є розробка теоретико-

методичних засад і науково-практичних рекомендацій щодо 

удосконалення обліку та аудиту малоцінних та швидкозношуваних 

предметів в сільськогосподарських підприємствах.  

У процесі виробництва та його господарського обслуговування 

використовуються предмети з відносно невеликою вартістю і 

порівняно нетривалим строком служби. Такі предмети виконують 

функції засобів праці і за своєю природою відносяться до основних 

засобів. Однак в обліку вони виділяються зі складу основних засобів, 

утворюючи групу малоцінних і швидкозношуваних предметів. В 

бухгалтерському обліку малоцінні та швидкозношувані предмети 

віднесено до запасів у зв'язку із спрощеним їх обліком, порівняно з 

основними засобами. Це актуалізує необхідність удосконалення 

організації обліку та контролю малоцінних та швидкозношуваних 

предметів на підприємстві.  

У роботі розглянуто теоретичні основи обліку малоцінних та 

швидкозношуваних предметів: їх економічний зміст, завдання 

бухгалтерського обліку, класифікацію та оцінку запасів. Розкрито 

сутність аудиту виробничих запасів і малоцінних та 

швидкозношуваних предметів та його нормативно-правове й 

фактографічне забезпечення. Проаналізовано динаміку ефективності 

виробничо-господарської діяльності та фінансового стану ПСП 

«Світоч» Троїцького району Луганської області. Досліджено стан 

організації бухгалтерського обліку та аудиту малоцінних та 

швидкозношуваних предметів на підприємстві та наведено 

перспективні напрями їх покращення. Висвітлено методику 

проведення аудиту малоцінних та швидкозношуваних предметів та 

оформлення його результатів.  

Подано рекомендації щодо вдосконалення обліку та аудиту 

малоцінних та швидкозношуваних предметів. У результаті 

дослідження: запропоновано для організації оперативного кількісного 

обліку цінностей ведення книги оперативного кількісного обліку 

малоцінних та швидкозношуваних предметів; систематизовано методи 

оцінки матеріальних запасів з урахуванням цілей оцінки товарно-

матеріальних цінностей; обгрунтовано необхідність впровадження в 

сільськогосподарських підприємствах сучасних методів. які 

дозволяють проводити оцінку і прогнозування системи управління 

матеріальними запасами (логістичні концепції); визначено об’єкти 
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перевірки на дослідницькій стадії аудиторської експертизи обліку 

малоцінних та швидкозношуваних предметів, як специфічних 

об’єктів; узагальнено напрями впровадження автоматизації 

аудиторської діяльності в Україні. 

Реалізація запропонованих напрямів удосконалення обліку та 

аудиту малоцінних та швидкозношуваних предметів забезпечить 

підвищення якості та аналітичності даних, зменшення витрат на 

ведення бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю, 

підвищення результативності управління матеріальними запасами, а 

отже і ефективності фінансово-економічної діяльності підприємств.  

Ключові слова: облікова політика, малоцінні та 

швидкозношувані предмети, оцінка запасів, управління матеріальними 

запасами, аудит. 

 
SUMMARY 

Litvin T.A. Accounting and audit of low-value and fast-wearing 
items (according to the data of PJSC «Svitoch» of Troitsky district of 
Lugansk region) - On the rights of the manuscript.  

Master's thesis for obtaining of educational-qualification level 
«Master» in the specialty 071 «Accounting and taxation». - Petro 
Vasylenko Kharkiv National Technical University of Agriculture, Kharkiv, 
2019. 

 
The purpose of the master's thesis is to develop theoretical and 

methodological foundations and scientific and practical recommendations 
for improving the accounting and auditing of low value and fast-wearing 
subjects in agricultural enterprises. 

In the process of production and maintenance, items with relatively 
low cost and relatively short service life are used. Such objects perform the 
functions of means of labor and are inherently fixed assets. However, in 
accounting, they stand out from the composition of fixed assets, forming a 
group of low-value and high-wear items. In accounting, items of low value 
and high value are attributed to inventories in connection with their 
simplified accounting, in comparison with fixed assets. This actualizes the 
need to improve the organization of accounting and control of low-value 
and high-value items in the enterprise. 

The theoretical bases of accounting of low value and fast wearing 
items are considered in the work: their economic content, accounting tasks, 
classification and valuation of stocks. The essence of the audit of 
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inventories and low value items and their legal and factual support is 
revealed. The dynamics of the efficiency of production and economic 
activity and financial condition of PSP «Svitoch» of the Troitsky district of 
Lugansk region is analyzed. The state of organization of accounting and 
audit of low value and fast wearing items at the enterprise is investigated 
and the perspective directions of their improvement are given. The 
technique of carrying out the audit of low value and fast wearing items and 
registration of its results is covered. 

Recommendations for improving the accounting and auditing of low 
value items and wearables are given. As a result of the research it is 
proposed to keep a book of operational quantitative accounting of low 
value and fast wearing items for organization of operational quantitative 
accounting of values; systematic methods of inventory valuation taking into 
account the goals of valuation of inventory; the necessity of introducing 
modern methods in agricultural enterprises. which allow to evaluate and 
forecast the inventory management system (logistic concepts); identified 
the objects of audit at the research stage of the audit examination of the 
account of low value and wearable items, as specific objects; the directions 
of introduction of automation of audit activity in Ukraine are generalized. 

Implementation of the proposed areas of improvement of accounting 
and auditing of low value and fast wearing items will improve the quality 
and analytics of data, reduce the cost of accounting and internal control, 
increase the efficiency of inventory management, and therefore the 
efficiency of financial and economic activity of enterprises. 

Key words: accounting policy, low value items, inventory valuation, 
inventory management, audit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 

 

 
 


