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Анотація 

   українською: Кваліфікаційна робота розкриває теоретичні підходи та організаційно-

методичні аспекти до обліку аналізу та аудиту процесів формування резервів на 

відновлення основних засобів сільськогосподарських підприємств. 

У роботі досліджено теоретичні підходи до пошуку джерел формування резервів на 

відновлення основних засобів. Розкрито сутність амортизаційної політики, її складові та 

вплив на процес накопичення фінансових ресурсів. Представлено економічна 

характеристика ТОВ «Степ», проаналізовано його виробничі потужності та рівень 

техніко-технологічного забезпечення.  Автором узагальнено питання побудови облікових 

процедур щодо відновлення основних засобів. Розкрито методичні прийоми 

відображення в обліку нарахування амортизації та формування і використання прибутку 

підприємства як основних джерел формування резервів на відновлення основних засобів. 

Узагальнено організаційно-методичні підходи до аудиту процесів відновлення основних 

засобів. В рамках даного дослідження проведено комплексний аналіз фінансово-

господарської діяльності ТОВ «Степ», наведено пропозиції щодо пошуку резервів для 

відновлення основних засобів. Досліджено питання охорони праці та цивільного захисту 

на досліджуваному підприємстві..                                                                                                                                                     

                                                                                     200-300 слів 

 

англійською:  Qualification work reveals the theoretical approaches and organizational and 

methodological aspects to the analysis and audit of the processes of formation of reserves for 

the restoration of fixed assets of agricultural enterprises. The paper investigates theoretical 

approaches to the search for sources of reserves for the restoration of fixed assets. The essence 

of depreciation policy, its components and the impact on the process of accumulation of 

financial resources are revealed. The economic characteristics of Step LLC are presented, its 

production capacities and the level of technical and technological support are analyzed. The 

author summarizes the issue of construction of accounting procedures for the restoration of 

fixed assets. Methodical methods of reflection in the accounting of depreciation and the 

formation and use of enterprise profits as the main sources of reserves for the restoration of 

fixed assets. Organizational and methodological approaches to the audit of fixed assets 

recovery processes are generalized. As part of this study, a comprehensive analysis of the 

financial and economic activities of LLC "Step", proposals for finding reserves for the 

restoration of fixed assets. The issues of labor protection and civil protection at the researched 

enterprise are investigated..                                                                                                                                          
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