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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. 

Введення з 2000 року національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку привело до змін в організації обліку 

фінансово-господарської діяльності підприємства. Згідно з «новими 

бухгалтерськими правилами» відбулася перекласифікація активів за 

нововстановленими критеріями. Торкнулось це перегрупування і 

активів, які належали раніше до малоцінних і швидкозношуваних 

предметів, частина з яких в «новому бухгалтерському обліку» як і 

колись називається малоцінними і швидкозношуваними предметами 

(МШП), а частина одержала назву малоцінних необоротних 

матеріальних активів. Така трансформація позначається і на порядку 

відображення в бухгалтерському обліку цих предметів, який 

здійснюється за новими правилами навіть для тих активів, які 

продовжують іменуватися малоцінними та швидкозношуваними 

предметами. 

 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. 

Питанням обліку та аудиту матеріальних запасів присвятили 

свої праці такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як Голов С.Ф., Карпова 

Т.П., Жук В.М., Василішин С.І., Маренич Т.Г., Герасимович О.О., 
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Лень В.С., Огійчук М.Ф., Івашкевич В.Б., Пилипенко А.А., Пушкар 

М.С., Рагуліна І.І., Рогуленко Т.Н., Суворова С.П., Шендригоренко 

М.Т., Усач Б.Ф., Фаріон І.Д. та ін. Водночас, попри глибину наукових 

розробок, недостатньо опрацьованими залишаються окремі питання 

обліку, аудиту та управління запасами в сільськогосподарських 

підприємствах з урахуванням особливостей галузі. 

Актуальність вирішення проблеми, її практичне значення 

обумовили вибір теми дипломної магістерської роботи «Облік та 

аудит малоцінних та швидкозношуваних предметів (за даними ПрАТ 

«Ульяновське» Богодухівського району Харківської області)». 

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: 

- вивчити та узагальнити основну і спеціальну літературу з 

досліджуваної проблеми; 

- провести аналіз основних показників 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 

первинного, синтетичного та аналітичного обліку малоцінних та 

швидкозношуваних предметів; 

- розробити пропозиції з підвищення ефективності 

внутрішнього аудиту матеріальних запасів. 

Об’єктом дослідження є процес обліково-інформаційного 

забезпечення формування облікової політики щодо малоцінних та 

швидкозношуваних предметів. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, 

методичних і організаційних засад формування обліково-

інформаційного забезпечення облікової політики щодо малоцінних та 

швидкозношуваних предметів. 

Методи дослідження. Дослідження проводилось із 

застосуванням наукових методів, які ґрунтуються на діалектичному 

методі пізнання та об’єктивних законах розвитку економіки. При 

вивченні обліку та аудиту малоцінних та швидкозношуваних 
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предметів застосовувалися такі статистико-економічні методи: 

спостереження, монографічний, порівняння, групування, аналізу. 

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, 

синтетичного і аналітичного обліку підприємства, дані статистичної 

та  річної фінансової звітності за 2016-2018 рр. ПрАТ «Ульяновське». 

Наукова новизна одержаних результатів. Дослідження 

полягає у розробці теоретико-методичних та практичних аспектів 

обліку та аудиту малоцінних та швидкозношуваних предметів. 

Основні результати дипломної магістерської роботи, які 

становлять наукову новизну, характеризуються наступними 

теоретичними положеннями: 

удосконалено:  

- визначення сутності поняття «малоцінні та 

швидкозношувані предмети», що на відміну від традиційного 

трактування передбачає сукупність активів, за допомогою яких 

здійснюється вплив на предмети праці, та які використовують 

протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, 

якщо він більший за рік, а вартість їх знаходиться в межах вартісного 

критерію, встановленого підприємством для засобів праці; 

- напрямки аудиту використання виробничих запасів і 

малоцінних та швидкозношуваних предметів, які доповнено, крім 

аналізу стану складських запасів, ще й вивченням показників 

використання виробничих запасів і малоцінних та швидкозношуваних 

предметів, що забезпечить дієвість контролю за наявністю, 

схоронністю і рухом матеріальних запасів; 

набули подальшого розвитку:  

- підходи до переліку обов’язкових реквізитів первинних 

документів, які не зменшують їх інформаційної ємності;  

- складові елементи повноцінної системи управління 

матеріальними запасами; 

- складові програми аудиту малоцінних та 

швидкозношуваних предметів, які враховують особливості цих 

об’єктів. 
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Практичне значення одержаних результатів. Дипломна 

магістерська робота виконана на замовлення ПрАТ «Ульяновське» 

Богодухівського району Харківської області. 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 ПрАТ 

«Ульяновське» Богодухівського району Харківської 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.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Перспективи розвитку обліку, контролю та 

фінансів в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів» (м. 

Харків, 2019 р.). 

Публікації. Результати дослідження опубліковано у 4 

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 103 сторінках, містить 7 

таблиць та 3 рисунки. Список використаних джерел налічує 74 

найменування. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження,   

сформульовано мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження, 
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відображено наукову новизну, теоретичне і практичне значення 

отриманих результатів, особистий внесок здобувача та апробацію 

матеріалів магістерської роботи. 

У першому розділі «Теоретичні аспекти обліку та аудиту 

малоцінних та швидкозношуваних предметів» розкрито економічний 

зміст і завдання обліку матеріальних запасів, представлено 

класифікацію та оцінку запасів в бухгалтерському обліку, висвітлено 

сутність, види та форми контролю, 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 ПрАТ «Ульяновське» Богодухівського району 

Харківської області; організацію ведення бухгалтерського обліку на 

підприємстві; первинний, синтетичний і аналітичний облік 

малоцінних та швидкозношуваних предметів; типові зловживання в 

обліку матеріальних запасів; методику проведення аудиту малоцінних 

та швидкозношуваних предметів. 

У третьому розділі «Удосконалення обліку та аудиту 

малоцінних та швидкозношуваних предметів» узагальнено: основні 

напрями удосконалення обліку в Україні; шляхи удосконалення 

обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів на 

досліджуваному підприємстві в умовах діючої форми обліку; 

особливості 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. Здійснення виробничої діяльності неможливе без 

споживання запасів, до яких в бухгалтерському обліку відносяться 

малоцінні та швидкозношувані предмети. З введенням в дію нових 

національних П(С)БО відбулася перекласифікація активів за 

нововстановленими критеріями. Всі засоби праці в залежності від їх 
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строку корисного використання в бухгалтерському обліку нині 

поділяються на основні засоби, інші необоротні матеріальні активи і 

малоцінні та швидкозношувані предмети. Малоцінні та 

швидкозношувані предмети віднесено до запасів у зв'язку із 

спрощеним їх обліком порівняно з необоротними активами.  

2. Як свідчить вітчизняна і зарубіжна література, в 

наукових працях не має однозначного підходу до визначення сутності 

малоцінних та швидкозношуваних предметів. Поряд з поняттям 

«малоцінні та швидкозношувані предмети» використовуються й інші 

терміни (виробничі запаси, товарно-матеріальні цінності, товарно-

виробничі запаси та інші). Тому є потреба в авторському визначенні 

малоцінних та швидкозношуваних предметів. Малоцінні та 

швидкозношувані предмети – це активи, за допомогою яких 

здійснюється вплив на предмети праці, та які використовують 

протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, 

якщо він більший за рік, а вартість їх знаходиться в межах вартісного 

критерію, встановленого підприємством для засобів праці. 

3. При відпуску малоцінних та швидкозношуваних 

предметів у виробництво, продаж чи іншому вибутті їх оцінка може 

здійснюватися за одним з методів, визначених П(С)БО 9 «Запаси». На 

досліджуваному підприємстві використовується метод 

ідентифікованої собівартості, який передбачає ведення обліку по 

кожній одиниці запасу і визначення при вибутті собівартості кожної 

списаної одиниці (або партії). Доцільність використання даного 

методу оцінки запасів зумовлена невеликою кількістю малоцінних та 

швидкозношуваних предметів, які можна розглядати як окремі 

одиниці. 

4. Аналіз статистичних даних виробничо-фінансової 

діяльності ПрАТ «Ульяновське» Богодухівського району Харківської 

області за 2016-2018 рр. дозволив виявити такі тенденції його 

розвитку: площа сільськогосподарських угідь не змінилася і становить 

4850 га; відбулося зменшення кількості працюючих у 

сільськогосподарському виробництві на 14,1% до 85 чоловік; зріс 

обсяг валової продукції в порівняльних цінах 2010 року на 12,6% до 

рівня 30743 тис. грн; обсяг товарної продукції зменшився на 5,4% до 

рівня 60129 тис. грн; середньорічна вартість основних засобів і 

оборотних активів збільшилась відповідно у 1,9 і 1,3 рази; чистий 

збиток досяг 6593 тис. грн. Рівень рентабельності підприємства в 2018 



8 

 
році становить 0,4%, що менше порівняно з 2016 роком на 24,2 в.п. За 

своїм виробничим напрямком ПрАТ «Ульяновське» є рослинницьким 

господарством із спеціалізацією на вирощуванні кукурудзи на зерно 

та соняшнику. 

5. Аналіз фінансового стану підприємства свідчить, що 

ПрАТ «Ульяновське» являється неліквідним і неплатоспроможним, 

зокрема коефіцієнт загальної ліквідності менше за оптимальне 

значення і в 2018 році становить 1,52; коефіцієнт швидкої ліквідності 

– 0,64. При цьому коефіцієнт абсолютної ліквідності становить 0,06 

(оптимальне значення ≥ 0,2). Коефіцієнт співвідношення дебіторської 

і кредиторської заборгованості зріс і дорівнює на кінець 2018 р. 14,81. 

Показники фінансової стійкості свідчать, що підприємство має 

протягом останніх двох років кризовий фінансовий стан.  

6. Реєстрацію та узагальнення інформації про всі 

господарські операції в облікових регістрах здійснює в ПрАТ 

«Ульяновське» бухгалтерська служба у кількості 5 працівників на чолі 

з головним бухгалтером. Для конкретних бухгалтерів розроблені 

посадові інструкції, якими визначено коли їх службових обов’язків. 

До найважливіших питань організації бухгалтерського обліку на 

кожному підприємстві належить формування облікової політики. 

Складові облікової політики ПрАТ «Ульяновське» розроблені 

головним бухгалтером і затверджені наказом керівника підприємства. 

Новий план рахунків в господарстві введений в дію з 01.07.2000 року. 

Рахунки класу 8 не використовуються. В ПрАТ застосовується 

комп`ютерна форма обліку, яка відрізняється простотою побудови 

облікових регістрів і дає можливість рівномірно навантажити 

працівників бухгалтерії. 

7. До малоцінних та швидкозношуваних предметів на 

підприємстві відносяться предмети, строк корисного використання 

яких до одного року і вартістю за одиницю до 2500 грн. Надходження  

та відпуск у виробництво МШП оформляється відповідними 

первинними документами. Однак, деякі з них – застарілої форми та 

нетипові. На складі кількісний облік МШП веде матеріально 

відповідальна особа в картках складського обліку матеріалів. В кінці 

місяця завскладом на основі первинних документів і даних карток 

складського обліку складає в двох примірниках звіт про рух 

матеріалів і палива, який ведеться тільки в кількісному вираженні. В 

бухгалтерії дані  первинних документів вводять в комп`ютер і 
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одержують машинограму «Обороти рахунку 22» і журнал реєстрації 

господарських операцій по рахунку 22. Аналітичний облік МШП в 

ПрАТ «Ульяновське» ведеться в машинограмі «Оборотно-сальдова 

відомість по рахунку 22». 

8. Як свідчить практика, сільськогосподарські 

підприємства для оформлення різноманітних господарських операцій 

використовують безліч первинних документів (близько 200 форм). 

Тому постає питання удосконалення і спрощення первинного обліку, 

скорочення часу на його ведення. Запропоновано до складу 

обов’язкових реквізитів первинного документа віднести: назву 

підприємства, від імені якого складено документ; назва документа; 

дата складання; зміст господарської операції; вимірники 

господарської операції; підписи відповідальних осіб, які брали участь 

у здійсненні господарської операції. Запропоновані обов’язкові 

реквізити в первинних документах не зменшують рівень їх 

інформаційної ємності. Удосконалення первинних документів в 

такому напрямку повинно сприяти скороченню трудових затрат на їх 

складання і обробку. 

9. Обґрунтовано, що від правильної організації системи 

управління матеріальними запасами на підприємстві суттєво залежать 

фінансові результати його діяльності. До складових елементів 

повноцінної системи управління матеріальними запасами на 

підприємствах віднесено: різні методи оцінки сировини і матеріалів 

при їх надходженні та вибутті; оцінювання витрат на збереження 

матеріальних запасів, вантажно-розвантажувальні роботи; контроль за 

витратами щодо виконання замовлень на придбання запасів; 

визначення і додержання оптимальної величини виробничих запасів і 

малоцінних та швидкозношуваних предметів; врахування відхилень 

від строків і обсягів поставок сировини і матеріалів; належна 

організація складського господарства. 

10. Сформульовано основні вимоги, які пред’являються до 

бухгалтерського обліку товарно-матеріальних цінностей. Узагальнено 

об’єкти перевірки на дослідницькій стадії аудиторської експертизи 

обліку виробничих запасів і малоцінних та швидкозношуваних 

предметів, зокрема в напрямах схоронності матеріальних запасів, 

обліку використання ТМЦ та використання виробничих запасів і 

малоцінних та швидкозношуваних предметів. Для виконання 

перевірки операцій з обліку товарно-матеріальних цінностей 
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запропоновано різноманітні методи одержання аудиторських доказів 

(інвентаризація, перерахунок даних, підтвердження, усне опитування, 

прослідковування, аналітичні процедури). 

11. Впровадження обчислювальної техніки в процес 

аудиту дає змогу значно скоротити трудомісткість його проведення і 

створює нові можливості в організації і методиці проведення аудиту. 

Комп’ютеризація аудиту надає можливість розширити сферу 

аудиторської перевірки, збільшити кількість проведених процедур; 

знижує ризик аудитора, пов’язаний з вибірковою перевіркою. 

Застосування комп’ютерної техніки не змінює мети проведення 

аудиторських процедур, проте суттєво впливає на методологію 

аудиту. Для аудитора обробка економічної інформації за допомогою 

комп’ютера надає можливість збільшити ефективність аудиторської 

роботи, зменшивши при цьому витрати, а також сприяє зменшенню 

кількості даних, що обробляються вручну, внаслідок чого у аудитора 

з’являється час для детальнішої перевірки документів. 
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АНОТАЦІЯ 

Мурашко В.С. Облік та аудит малоцінних та 

швидкозношуваних предметів (за даними ПрАТ «Ульяновське» 

Богодухівського району Харківської області). – На правах 

рукопису. 

Дипломна магістерська робота на здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальністю 071 «Облік і 

оподаткування». – Харківський національний технічний університет 

сільського господарства імені Петра Василенка, Харків, 2019 р.  

 

Дипломну магістерську роботу присвячено обґрунтуванню та 

розробці теоретичних і практичних рекомендацій щодо удосконалення 

обліку та аудиту малоцінних та швидкозношуваних предметів в 

сільськогосподарських підприємствах.  

Будь-яке виробництво неможливе без залучення засобів праці 

невеликої вартості з коротким терміном служби, які в 

бухгалтерському обліку відносяться до особливої групи запасів – 

малоцінних та швидкозношуваних предметів. Постачання, рух, 

схоронність, контроль запасів забезпечує на підприємстві система 

бухгалтерського обліку. Розробка та прийняття якісної облікової 

політики щодо малоцінних та швидкозношуваних предметів сприяє 

поліпшенню бухгалтерського обліку і фінансової звітності, що в 

кінцевому підсумку забезпечує ефективність прийнятих рішень і 

діяльності підприємства. У зв’язку з цим актуалізується питання 
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відповідної організації обліку малоцінних та швидкозношуваних 

предметів на підприємстві.  

У роботі розглянуто теоретичні засади обліку та аудиту 

малоцінних та швидкозношуваних предметів: їх економічний зміст, 

завдання обліку, класифікацію та оцінку. Розкрито сутність аудиту 

виробничих запасів та його нормативно-правове, фактографічне 

забезпечення. Проаналізовано динаміку ефективності виробничо-

господарської діяльності та фінансового стану ПрАТ «Ульяновське» 

Богодухівського району Харківської області. Досліджено стан 

організації бухгалтерського обліку та аудиту малоцінних та 

швидкозношуваних предметів в ПрАТ «Ульяновське» та наведено 

перспективні напрями їх покращення. Розкрито 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 уточнено сутність малоцінних та швидкозношуваних 

предметів; запропоновано перелік обов’язкових реквізитів первинних 

документів, які не зменшують їх інформаційної ємності; виділено 

складові елементи системи управління матеріальними запасами; 

узагальнено об’єкти перевірки на дослідницькій стадії аудиторської 

експертизи обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів; 

систематизовано різноманітні методи одержання аудиторських 

доказів. 

Реалізація запропонованих напрямів удосконалення обліку та 

аудиту малоцінних та швидкозношуваних предметів призведе до 

значного підвищення ефективності фінансово-економічної діяльності 

підприємств, дозволить налагодити більш дієвий і менш трудомісткий 

облік, контроль за наявністю, рухом і використанням матеріальних 

запасів, а також досягти їх економії. 

Ключові слова: бухгалтерський облік, облікова політика, 

малоцінні та швидкозношувані предмети, фінансова звітність, аудит. 

 
SUMMARY 

Murashko V.S. Accounting and audit of low-value and fast-
wearing items (according to PJSC «Ulyanovske» of Bogodukhov 
district of Kharkiv region). - Manuscript.  
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Master’s thesis for obtaining of the qualification of Master ‘s 

speciality 071 «accounting and taxation».- Kharkiv Petro Vasylenko 
National University of Agriculture, Kharkiv, 2019. 

 
Master's thesis is devoted to the substantiation and development of 

theoretical and practical recommendations for improving the accounting 
and audit of low value and fast-wearing subjects in agricultural enterprises. 

Any production is not possible without the use of short-lived, low-
cost labor that in accounting is a special group of inventories - low value 
items and wearables. Supply, movement, safety, inventory control is 
provided at the enterprise by the accounting system. Developing and 
adopting a high-quality accounting policy for low-value and high-value 
items contributes to improved accounting and financial reporting, which 
ultimately ensures the effectiveness of the company's decisions and 
activities. In this regard, the issue of appropriate organization of accounting 
of low-value and high-value items at the enterprise is updated. 

The paper deals with the theoretical principles of accounting and 
audit of low value items, their economic content, accounting tasks, 
classification and evaluation. The essence of the audit of production 
inventories and its legal and factual support are revealed. The dynamics of 
production and economic activity efficiency and financial condition of 
PJSC «Ulyanovskе» of Bohodukhiv district of Kharkiv region is analyzed. 
The state of organization of accounting of low value and fast wearing items 
in PJSC «Ulyanovskе» is investigated and the perspective directions of 
their improvement are given. 

The technique of conducting the audit of low value and fast wearing 
items and registration of its results are generalized. 

Recommendations for improving the accounting and auditing of low 
value items and wearables are given. As a result of the research, the essence 
of low-value and high-wear items was specified; the list of obligatory 
requisites of primary documents, which do not reduce their information 
capacity, is offered; the components of the inventory management system 
are highlighted; the objects of audit at the research stage of the audit 
examination of accounting of low value and wearable items are 
generalized; systematized various methods of obtaining audit evidence. 

Implementation of the proposed areas of improvement of accounting 
and auditing of low value and wear items will significantly increase the 
efficiency of financial and economic activity of enterprises, will allow to 
establish more efficient and less time consuming accounting, control over 
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the availability, movement and use of inventory, as well as to achieve their 
savings. 

Key words: accounting, accounting policy, low value items, financial 
statements, auditing. 
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