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АНОТАЦІЯ

Дипломна  магістерська  робота  є  поглиблення  та  закріплення  набутих
теоретичних  знань  і  практичних  навичок;  уміння  самостійної  роботи  з
літературними  джерелами,  застосування  практичного  досвіду  і  методів
удосконалення обліку, аналізу і аудиту на підприємствах і організаціях різних
форм власності.

Завдання,  які  ставляться  в  роботі.  Розглянути  сутність  поняття  МШП;
дослідити теоретичні основи обліку,аналізу і аудиту МШП; розкрити сутність та
провести аналіз організації та методики обліку МШП на підприємстві; провести
комплексний аналіз стану та структури МШП на підприємстві.

У  процесі  дослідження  застосовано  наступні  економічні  методи:
порівняння; групування; ранжування; балансовий метод; розрахунок відносних
величин, елементарної математики, методи математичного моделювання тощо.

Ключові  слова: запаси,  малоцінні  та  швидкозношувані  предмети,  методи
оцінки,  класифікація,  первинні  документи,  облик,  звітність,  інвентаризація,
аудит, аналіз, економіко-математичне моделювання, охорона праці.


