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1. Анотація 
Науково-технічна програма на тему «Науково-методологічні засади обліково-аналітичного та фінансово-інвестиційного забезпечення стало-

го розвитку суб’єктів господарювання» спрямована на розроблення теоретико-методологічних положень й рекомендацій щодо організації 

обліково-аналітичного забезпечення та реалізації економічних механізмів розвитку сільськогосподарських підприємств на засадах фінансо-

во-управлінського обліку, звітності та оподаткування, науково-методологічних підходів до формування та організації обліково-аналітичного 

забезпечення для формування амортизаційної політики й здійснення аудиту фінансово-господарської діяльності аграрних підприємств з ме-

тою імплементації стандартів та нормативів в Україні, вдосконалення методологічних підходів та обґрунтування науково-методичних реко-

мендацій щодо формування потенціалу стабільного розвитку суб’єктів господарювання, обумовленого циклом фінансово-інвестиційного за-

безпечення на підставі вибору модельної конструкції сукупних витрат й результатів операційної, фінансової, інвестиційної діяльності інтег-

рованих структур бізнес-партнерства. 
 
2. Проблематика дослідження  

- формування теорії та методології обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сільськогосподарських підприємств; 

- формування методології та організації обліково-аналітичного забезпечення амортизаційної політики й аудиту аграрних підприємств; 
- формування теорії та методології фінансово-інвестиційного забезпечення потенціалу стабільного розвитку суб’єктів господарювання. 

 
3. Очікувані наукові результати виконання проекту: 

розроблення теоретично-методологічних положень, науково-методичних підходів та методичних рекомендацій, результатом яких є 

концепції, нові методи та структурно-логічні моделі обліково-аналітичного та фінансово-інвестиційного забезпечення сталого розви-

тку суб’єктів господарювання. 
 
4. Очікуване використання отриманих результатів: 

- при підготовці бакалаврів, спеціалістів та магістрів; 

- при підготовці публікацій у вітчизняних виданнях; 

- при підготовці публікацій у наукових фахових виданнях  (в тому числі електронних фахових видань) з Переліку МОН України; 

- при підготовці публікацій в міжнародних наукометричних базах; 

- при підготовці монографій, підручників та навчальних посібників (в тому числі з грифом МОН України); 

- при розробці та впроваджені нових циклів практичних робіт, нових лекційних курсів тощо в навчальному процесі;  

- при здійсненні консультаційної підтримки сільськогосподарських товаровиробників. 
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№ 

п/п 

Шифр та назва теми, етап за-

тверджених програм 

Керівник те-

ми/розділу, вико-

навці 

Термін вико-

нання 

Орієнто-

вна 

кошт. 

вартість 

тис. грн. 

Форма представ-

лення закінченої 

НТП 

Техніко-економічне 

обґрунтування 

(очікувана ефекти-

вність) 
початок кінець 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1 Обліково-аналітичного забезпечення 

сталого розвитку сільськогосподарських 

підприємств 

Сокіл О.Г., к.е.н, доцент 2016 2020  

Теоретико-

методологічні поло-

ження та рекомендації 

щодо  системи обліко-

во-аналітичного  забез-

печення  сталого розви-

тку суб’єктів господа-

рювання 

Формування теоретико-

методологічних положень 

та науково-методичних 

рекомендацій щодо облі-

ково-аналітичного забез-

печення сталого розвитку 

сільськогосподарських 

підприємств 

2.1.1 Теоретичні засади облікового-

аналітичного  забезпечення сталого  

розвитку сільськогосподарських підп-

риємств 

Сокіл О.Г., к.е.н., доцент 

Голуб Н.О., к.е.н., доцент 

Костякова А.А., к.е.н., 

доцент  

Кучеркова С.О., к.е.н., 

доцент 

Демчук О.М., асистент 

Котова С.О., асистент 

2016 2016  

Теоретичні положення 

системного підходу 

щодо обліково-

аналітичного забезпе-

чення сталого розвитку 

суб’єктів господарю-

вання 

Методологічні положення 

щодо функціональності 

взаємозв’язку фінансово-

управлінського обліку в 

звітності та оподаткуванні 

сільськогосподарських 

підприємств 

2.1.2 Методологічні засади обліково-

аналітичного забезпечення сталого роз-

витку  сільськогосподарських підпри-

ємств 

Сокіл О.Г., к.е.н., доцент 

Голуб Н.О., к.е.н., доцент 

Костякова А.А., к.е.н., 

доцент  

Кучеркова С.О., к.е.н., 

доцент 

Демчук О.М., асистент 

Котова С.О., асистент 

2017 2017  

Методологічні поло-

ження, методичні під-

ходи щодо обліково-

аналітичного забезпе-

чення сталого розвитку 

суб’єктів господарю-

вання 

Методологічні положення 

до системного інструмен-

тарію фінансово-

управлінському обліку, 

звітності та оподаткування 

сільськогосподарських 

підприємств 

2.1.3 Стан обліково-аналітичного забезпе-

чення сталого розвитку сільськогоспо-

дарських підприємств 

Сокіл О.Г., к.е.н., доцент 

Голуб Н.О., к.е.н., доцент 

Костякова А.А., к.е.н., 

доцент  

Кучеркова С.О., к.е.н., 

доцент 

Демчук О.М., асистент 

Котова С.О., асистент 

2018 2018  

Інтегральна оцінка об-

ліково-аналітичного 

забезпечення сталого 

розвитку суб’єктів гос-

подарювання 

Методологічні рекомен-

дації до забезпечення 

оцінки фінансово-

управлінського обліку в 

звітності та оподатку-

ванні сільськогосподар-

ських підприємств 



2.1.4 Концепція обліково-аналітичного забез-

печення сталого розвитку сільськогос-

подарських підприємств 

Сокіл О.Г., к.е.н., доцент 

Голуб Н.О., к.е.н., доцент 

Костякова А.А., к.е.н., 

доцент  

Кучеркова С.О., к.е.н., 

доцент 

Демчук О.М., асистент 

Котова С.О., асистент 

2019 2019  

Концепція  обліково-

аналітичного забезпе-

чення сталого розвитку 

суб’єктів господарю-

вання 

Методичні рекомендації 

до побудови моделі облі-

ково-аналітичного забез-

печення фінансово-

управлінському обліку, 

звітності та оподаткування 

сільськогосподарських 

підприємств 

2.1.5 Розвиток методології обліково-

аналітичного забезпечення та доктрини 

сталого розвитку сільськогосподарських 

підприємств 

Сокіл О.Г., к.е.н., доцент 

Голуб Н.О., к.е.н., доцент 

Костякова А.А., к.е.н., 

доцент  

Кучеркова С.О., к.е.н., 

доцент 

Демчук О.М., асистент 

Котова С.О., асистент 

2019 2020  

Розвиток методології  

обліково-аналітичного 

забезпечення сталого 

розвитку суб’єктів гос-

подарювання 

Методичний підхід до 

комплексного аналізу 

обліково-аналітичного 

забезпечення сталого роз-

витку суб’єктів господа-

рювання;  методичні реко-

мендації до моделювання 

стану фінансово-

управлінського обліку, 

звітності та оподаткування 

сільськогосподарських 

підприємств 

2.2 Обліково-аналітичного забезпечення 

амортизаційної політики та аудиту аг-

рарних підприємств 

Трачева Д.М., к.е.н., доцент 2016 2020  

Теоретико-

методологічні поло-

ження та рекомендації 

щодо  обліково-

аналітичного  забезпе-

чення  амортизаційної 

політики та аудиту аг-

рарних підприємств 

Формування теоретико-

методологічних положень 

та науково-методичних 

рекомендацій щодо облі-

ково-аналітичного забез-

печення амортизаційної 

політики та аудиту аграр-

них підприємств 

2.2.1 Теоретичні засади облікового-

аналітичного забезпечення амортиза-

ційної політики та аудиту аграрних під-

приємств 

Трачева Д.М., к.е.н., доцент 

Вороновська О.А., к.е.н., 

доцент 

Сахно Л.А., к.е.н., доцент 

Левченко О.П., к.е.н.,  

доцент 

Терновський В.О., к.е.н., 

доцент 

Журавлева Т.В., к.е.н.,  

асистент 

2016 2016  

Теоретичні положення 

системного підходу 

щодо обліково-

аналітичного забезпе-

чення амортизаційної 

політики та аудиту аг-

рарних підприємств 

Теоретико-методологічні 

положення щодо функціо-

нальності взаємозв’язку 

бухгалтерського обліку та 

амортизаційної політики 

аграрних підприємств; 

науково-методичні реко-

мендації щодо організації  

аудиту на засадах галузе-

вої специфіки аграрних 

підприємств 



2.2.2 Методологічні засади обліково-

інформаційного забезпечення амортиза-

ційної політики та аудиту аграрних під-

приємств 

Трачева Д.М., к.е.н., доцент 

Вороновська О.А., к.е.н., 

доцент 

Сахно Л.А., к.е.н., доцент 

Левченко О.П., к.е.н.,  

доцент 

Терновський В.О., к.е.н., 

доцент 

Журавлева Т.В., к.е.н.,  

асистент 

2017 2017  

Методологічні поло-

ження, методичні під-

ходи щодо обліково-

аналітичного забезпе-

чення амортизаційної 

політики та аудиту аг-

рарних підприємств 

Методичні рекомендації 

щодо системного інстру-

ментарію бухгалтерського 

обліку на оновлення вар-

тості основних засобів 

аграрних підприємств; 

методичні рекомендації 

щодо імплементації стан-

дартів та нормативів ауди-

ту в Україні 

2.2.3 Стан обліково-аналітичного забезпе-

чення амортизаційної політики та ауди-

ту аграрних підприємств 

Трачева Д.М., к.е.н., доцент 

Вороновська О.А., к.е.н., 

доцент 

Сахно Л.А., к.е.н., доцент 

Левченко О.П., к.е.н.,  

доцент 

Терновський В.О., к.е.н., 

доцент 

Журавлева Т.В., к.е.н.,  

асистент 

2018 2018  

Інтегральна оцінка об-

ліково-аналітичного 

забезпечення амортиза-

ційної політики та ау-

диту аграрних підпри-

ємств 

Методичні рекомендації 

щодо формування амор-

тизаційних відрахувань та 

оцінки реальних витрат на 

оновлення необоротних 

активів аграрних підпри-

ємств; методичні рекоме-

ндації до забезпечення 

оцінки об’єктів аудиту й 

прийняття управлінських 

рішень 

2.2.4 Державне регулювання амортизаційної 

політики та формування аудиторської 

діяльності аграрних підприємств 

Трачева Д.М., к.е.н., доцент 

Вороновська О.А., к.е.н., 

доцент 

Сахно Л.А., к.е.н., доцент 

Левченко О.П., к.е.н.,  

доцент 

Терновський В.О., к.е.н., 

доцент 

Журавлева Т.В., к.е.н.,  

асистент 

2019 2019  

Регулювання обліково-

аналітичного забезпе-

чення амортизаційної 

політики та аудиту аг-

рарних підприємств 

Методичні рекомендації 

щодо регуляторної політи-

ки в частині формування 

амортизаційного фонду 

аграрних підприємств; 

методологічний підхід до 

регулювання обліково-

аналітичного забезпечення 

аудиторської діяльності   

2.2.5 Концепція розвитку та організація облі-

кового-аналітичного забезпечення амо-

ртизаційної політики й аудиту аграрних 

підприємств 

Трачева Д.М., к.е.н., доцент 

Вороновська О.А., к.е.н., 

доцент 

Сахно Л.А., к.е.н., доцент 

Левченко О.П., к.е.н.,  

доцент 

Терновський В.О., к.е.н., 

доцент 

Журавлева Т.В., к.е.н.,  

асистент 

2020 2020  

Концепція розвитку та 

організації облікового-

аналітичного забезпе-

чення амортизаційної 

політики й аудиту агра-

рних підприємств 

Концептуальний підхід 

щодо  організації обліко-

вого забезпечення аморти-

заційної політики аграрних 

підприємств; 

методичні рекомендації до 

проведення процедури 

аудиторської перевірки 

суб’єктів господарювання 



2.3 Фінансово-інвестиційне забезпечення 

потенціалу стабільного розвитку 

суб’єктів господарювання 

Трусова Н.В., д.е.н., доцент 2016 2020  

Теоретико-

методологічні поло-

ження та рекомендації 

щодо  фінансово-

інвестиційного забез-

печення потенціалу 

стабільного розвитку 

суб’єктів господарю-

вання 

Формування теоретико-

методологічних положень 

та науково-методичних 

рекомендацій щодо фінан-

сово-інвестиційного забез-

печення потенціалу стабі-

льного розвитку суб’єктів 

господарювання 

2.3.1 Теоретичні засади формування фінансо-

во-інвестиційне забезпечення потенціа-

лу стабільного розвитку суб’єктів гос-

подарювання 

Трусова Н.В., д.е.н.,  

доцент 

Прус Ю.О., к.е.н., доцент 

Еременко Д.В., к.е.н.,  

доцент 

Терещенко М.А., к.е.н., 

доцент 

Безверхня Ю.В., к.е.н.,  

доцент 

Ілляшенко К.В., к.е.н., 

доцент 

Воронянська О.В., к.е.н.,  

доцент 

Цап В.Д., ст. викладач 

2016 2016  

Теоретичні положення 

комплексного підходу 

щодо фінансово-

інвестиційного забез-

печення потенціалу 

стабільного розвитку 

суб’єктів господарю-

вання 

Теоретико-методологічні 

положення щодо функціо-

нальності взаємозв’язку та 

взаємозалежності фінансо-

вого потенціалу стабільно-

го розвитку та  фінансово-

інвестиційних ресурсів  

суб’єктів господарювання; 

науково-методичні поло-

ження до визначення скла-

ду та функціональних 

ознак сукупних витрат в 

потенціалі стабільного 

розвитку суб’єктів госпо-

дарювання 

2.3.2 Методологічні засади формування фі-

нансово-інвестиційне забезпечення по-

тенціалу стабільного розвитку суб’єктів 

господарювання 

Трусова Н.В., д.е.н.,  

доцент 

Прус Ю.О., к.е.н., доцент 

Еременко Д.В., к.е.н.,  

доцент 

Терещенко М.А., к.е.н., 

доцент 

Безверхня Ю.В., к.е.н.,  

доцент 

Ілляшенко К.В., к.е.н., 

доцент 

Воронянська О.В., к.е.н.,  

доцент 

Цап В.Д., ст. викладач 

2017 2017  

Методологічні поло-

ження, методичні під-

ходи щодо фінансово-

інвестиційного забез-

печення потенціалу 

стабільного розвитку 

суб’єктів господарю-

вання 

Методологічний підхід 

щодо визначення парамет-

рів фінансового потенціа-

лу стабільного розвитку та 

індикаторів граничного 

рівня фінансового забезпе-

чення в сільському госпо-

дарстві; науково-

методичні положення 

щодо сутності системного 

інструментарію фінансово-

інвестиційного забезпе-

чення потенціалу стабіль-

ного розвитку суб’єктів 

господарювання; методич-

ні рекомендації до систе-

матизація відображення 



сукупних витрат в обліку 

та аналізі результатів дія-

льності суб’єктів господа-

рювання 

2.3.3 Оцінка джерел формування фінансово-

інвестиційне забезпечення потенціалу 

стабільного розвитку суб’єктів господа-

рювання  

Трусова Н.В., д.е.н.,  

доцент 

Прус Ю.О., к.е.н., доцент 

Еременко Д.В., к.е.н.,  

доцент 

Терещенко М.А., к.е.н., 

доцент 

Безверхня Ю.В., к.е.н.,  

доцент 

Ілляшенко К.В., к.е.н., 

доцент 

Воронянська О.В., к.е.н.,  

доцент 

Цап В.Д., ст. викладач 

2018 2018  

Інтегральна оцінка фі-

нансово-інвестиційного 

забезпечення потенціа-

лу стабільного розвит-

ку суб’єктів господа-

рювання 

Методичні рекомендації 

до порівняльної оцінки 

індикаторів інтенсивнос-

ті і ефективності вико-

ристання фінансових 

ресурсів та фінансового-

інвестиційного забезпе-

чення в сільському гос-

подарстві; методичні 

рекомендації щодо інтег-

рованої оцінки групи ін-

дикаторів стійкості фі-

нансового стану 

суб’єктів господарюван-

ня; методика розрахунку 

базових параметрів фі-

нансових потоків та їх 

впливу на результати 

діяльності і платоспро-

можність підприємств;  

методика розрахунку 

витрат на фінансово-

інвестиційне  забезпе-

чення та їх відображення 

в звітності підприємств 

2.3.4 Формування стабільного середовища 

фінансово-інвестиційного забезпечення 

потенціалу стабільного розвитку 

суб’єктів господарювання 

Трусова Н.В., д.е.н.,  

доцент 

Прус Ю.О., к.е.н., доцент 

Еременко Д.В., к.е.н.,  

доцент 

Терещенко М.А., к.е.н., 

доцент 

Безверхня Ю.В., к.е.н.,  

доцент 

Ілляшенко К.В., к.е.н., 

доцент 

Воронянська О.В., к.е.н.,  

2019 2019  

Формування стабільно-

го середовища фінан-

сово-інвестиційного 

забезпечення потенціа-

лу стабільного розвит-

ку суб’єктів господа-

рювання 

Методологічний підхід 

щодо прогнозування рівня 

потенціалу стабільного 

розвитку підприємств в 

економічному просторі 

макро- та мікрооточення 

та генерування фінансових 

результатів діяльності; 

методичні рекомендації до 

регуляторної політики в 

частині формування рівня 

конкурентоспроможності 



доцент 

Цап В.Д., ст. викладач 

суб’єктів господарювання; 

методичні рекомендації до 

формування витрат за 

галузевим напрямом сіль-

ськогосподарських підп-

риємств   

2.3.5 Стратегія формування фінансово-

інвестиційного забезпечення потенціалу 

стабільного розвитку суб’єктів господа-

рювання 

Трусова Н.В., д.е.н.,  

доцент 

Прус Ю.О., к.е.н., доцент 

Еременко Д.В., к.е.н.,  

доцент 

Терещенко М.А., к.е.н., 

доцент 

Безверхня Ю.В., к.е.н.,  

доцент 

Ілляшенко К.В., к.е.н., 

доцент 

Воронянська О.В., к.е.н.,  

доцент 

Цап В.Д., ст. викладач 

2020 2020  

Стратегія формування 

фінансово-

інвестиційного забез-

печення потенціалу 

стабільного розвитку 

суб’єктів господарю-

вання 

Методологічний підхід до 

вибору стратегії форму-

вання потенціалу стабіль-

ного розвитку суб’єктів 

господарювання та забез-

печення циклу фінансуван-

ня за базовими параметра-

ми фінансових потоків, що 

покращують інвестицій-

ний клімат в інтегрованій 

структурі бізнес-

партнерства; методичні 

рекомендації щодо моде-

лювання комплексної 

оцінки багатофакторного 

ризику потенціалу стабі-

льного розвитку суб’єктів 

господарювання; методич-

ні рекомендації до форму-

вання оптимального рівня 

сукупних витрат за резуль-

татами операційної, фінан-

сової та інвестиційної 

діяльності суб’єктів госпо-

дарювання 

 

 

Керівник підпрограми 

д.е.н., доцент                                                                                                                                                         Н.В. Трусова  

 


