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ДОВІДКА 
про творчий внесок претендента 

на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених 2022 року 
завідувача науково-організаційного відділу Національного наукового центру 

«Інститут механізації та електрифікації сільського господарства», к.е.н. 
Сергєєвої Наталі Валеріївни у розробку наукової роботи 

«Інвестиції та інновації в сталий розвиток агропромислового виробництва»

Особистий творчий внесок Сергєєвої Н.В. полягає в обґрунтуванні 
методичних і практичних положень системи обліково-аналітичного 
забезпечення капітальних інвестицій та розробці рекомендацій щодо їх 
впровадження в практику для підвищення прибутковості та інвестиційної 
привабливості сільськогосподарських підприємств.

Наукове дослідження проводилось в рамках науково-дослідних робіт 
Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» за темою: 
«Теоретико-методологічні засади трансформації інституціональних основ 
бухгалтерського обліку та гармонізації звітності й аудиту в аграрному секторі 
економіки» (державний реєстраційний номер 011611000196) та Національного 
наукового центру «Інститут механізації та електрифікації сільського 
господарства за напрямком «Розробити наукові засади та дослідити 
закономірності зміни експлуатаційних показників від параметрів технологічних 
комплексів новітніх машин для виробництва сільськогосподарської продукції за 
різними технологіями та в різних природно-кліматичних зонах України» (номер 
державної реєстрації 0116ЕЮ02384).

Претендентом удосконалено модель обліково-аналітичного забезпечення 
для визначення потреби сільськогосподарських підприємств в капітальних 
інвестиціях на оновлення основних виробничих засобів, з урахуванням 
галузевих особливостей, на основі статистично-аналітичної моделі, що дозволяє 
планувати та прогнозувати обсяги капітальних інвестицій на оновлення та 
модернізацію матеріальної бази сільськогосподарських підприємств.

Під час проведення фундаментальних досліджень автором проаналізовано 
еволюцію поняття «капітальні інвестиції» в сільськогосподарських 
підприємствах у системі бухгалтерського обліку, удосконалено порядок 
формування та принципи відображення вартості капітальних інвестицій у 
звітності підприємств, визначено вплив інституціонального забезпечення на стан 
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і розвиток інвестиційної діяльності щодо придбання та модернізації майнових 
об'єктів агробізнесу.

Розроблено механізм формування додаткового капіталу на фінансування 
капітальних інвестицій у складі власного капіталу підприємства з метою 
накопичення ресурсів як джерела фінансування капітальних інвестицій, що 
дозволить підприємству планувати придбання засобів виробництва та 
накопичувати необхідний розмір капітальних інвестицій.

Запропонована методика аналізу показників інвестиційної привабливості 
сільськогосподарських підприємств із врахуванням галузевих особливостей, що 
включає такі чинники: урожайність, державну підтримку, трудові ресурси, 
структуру посівних площ, оренду землі, інновації, екологічні чинники, дасть 
змогу отримувати додаткову інформацію до звітності та виступатиме 
інформаційною базою для потенційних інвесторів у прийнятті тактичних та 
стратегічних рішень про перспективи розвитку підприємства.

Розроблено підходи щодо облікової політики капітальних інвестицій на 
сільськогосподарському підприємстві, що дозволить ефективніше обліковувати 
об'єкти капітальних інвестицій та відображати їх у звітності, конкретизувати 
інформацію за видами, способами утворення та джерелами фінансування 
капітальних інвестицій.

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці нових 
методологічних підходів і рекомендацій до формування системи обліково- 
аналітичного забезпечення для управління інвестиційними ресурсами на 
інноваційній основі, що спрямовані на сталий розвиток агропромислового 
виробництва. Економічна ефективність впровадження даних розробок 
підтверджується Довідкою про економічну ефективність Державного 
підприємства «Дослідне господарство «Оленівське»» та рядом інших 
сільськогосподарських підприємств.

Кількість публікацій за темою роботи: 1 монографія; 3 патенти на корисну 
модель; 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір; 3 статті в Зсориз; 
7 статей у фахових виданнях України; 9 тез доповідей; 7 публікацій в інших 
виданнях. Загальна кількість посилань на публікації автора - 20, Ь-індекс згідно 
з базою (Зоо§1е Зсіюіаг - 2.

Претендент на здобуття щорічної 
премії Президента України для
молодих вчених 2022 року, 
завідувач науково-організаційного 
відділу Національного наукового центру 
«Інститут механізації та електрифікації 
сільського господарства», к.е.н. Наталя СЕРГЄЄВА
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ДОВІДКА 
про творчий внесок претендента 

на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених 2022 року 
старшого наукового співробітника відділу Національного наукового центру 

«Інститут аграрної економіки», к.е.н.
Столярчук Надії Миколаївни у розробку наукової роботи 

«Інвестиції та інновації в сталий розвиток агропромислового виробництва»

Особистий творчий внесок Столярчук Н.М. полягає в обґрунтуванні 
теоретичних положень і методичних підходів щодо управління ефективністю 
інновацій та модернізації майнових об'єктів агробізнесу, розробці практичних 
положень щодо удосконалення обліково-аналітичного забезпечення 
комерційного використання інноваційної продукції, методичних положень 
бухгалтерського обліку об'єктів інноваційної діяльності сільськогосподарських 
підприємств на основі цілей сталого розвитку.

Наукове дослідження проводилось в рамках науково-дослідних робіт 
Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» за темами: 
«Розробити теоретико-методологічне забезпечення інноваційного розвитку 
аграрного виробництва та сільських територій» (державний реєстраційний 
номер 0116П003190) та «Теоретико-методологічні засади організаційно- 
економічного механізму інноваційного забезпечення сталого розвитку аграрного 
виробництва та сільських територій» (державний реєстраційний номер 
012Ш108625).

Претендентом розширено поняття «інноваційна діяльність» як об'єкта 
бухгалтерського обліку, що ґрунтується на основі трьох підходів до визначення 
сутності даної категорії: економічному, правовому, бухгалтерському та дозволяє 
трактувати її як науково-господарський процес зі створення інтелектуального 
продукту (продукції), що має окреме об'єктне відображення у системі 
бухгалтерського обліку та сприяє отриманню економічних вигод у майбутньому. 
Це дозволяє ідентифікувати інноваційну діяльність як окремий вид діяльності, 
що зумовлює необхідність запровадження її обліково-аналітичного 
забезпечення.

Розроблено теоретичні положення впливу інноваційної діяльності на 
розвиток соціально-економічних інститутів України, що доводить прямий 
зв'язок стану інституту бухгалтерського обліку, оцінки зі станом і розвитком 
інноваційної діяльності, обґрунтовує необхідність їхньої інституціональної 
корекції шляхом визнання нових інтелектуальних активів, прийняття галузевих 
методик обліку, оцінки та аналізу.

Розширено склад об'єктів обліку під впливом інноваційної діяльності 
шляхом виокремлення їх у три групи: класичні об'єкти обліку, об'єкти 
внутрішнього (управлінського) обліку та позасистемні об'єкти обліку.



Обґрунтовано пріоритетність застосування витратного підходу в оцінці 
інноваційного продукту, що найбільшою мірою відповідає принципу історичної 
(фактичної) собівартості та дає можливість об'єктивно оцінювати й відображати 
в балансі об'єкти інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів.

Розроблено порядок відображення ліцензій у ліцензіара та ліцензіата 
шляхом запровадження окремих субрахунків першого класу та позабалансового 
обліку, що дозволить відображати ліцензії як актив, сприятиме посиленню рівня 
облікового забезпечення капіталізації та інвестиційної привабливості аграрних 
підприємств.

Удосконалено документальне забезпечення обліку створення та 
комерційного використання інноваційної продукції шляхом розроблення Картки 
обліку накладних витрат, Журналу маркетингової діяльності у сфері 
комерціалізації інноваційної продукції, Відомості укладених ліцензійних угод, 
меморіального-ордеру «Накопичувальна відомість капіталізації та 
комерціалізації інноваційної продукції», Картки аналітичного обліку 
позабалансових активів та Картки аналітичного обліку капітальних видатків, що 
підвищить рівень інформативності обліку про інноваційну діяльність на 
сільськогосподарських підприємствах.

Запропоновано методику підвищення показників інвестиційної 
привабливості звітності агропромислових підприємств шляхом врахування та 
відображення в балансі незавершених капітальних інвестицій в нематеріальні 
активи.

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробленні 
комплексного підходу до побудови системи обліково-аналітичного забезпечення 
інноваційно-інвестиційної діяльності задля сталого розвитку агропромислового 
виробництва. Економічна ефективність впровадження розробок підтверджується 
Прикарпатською державною сільськогосподарською дослідною станцією 
Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН.

Кількість публікацій за темою роботи: 5 монографій, у т.ч. 1 видана за 
кордоном, 11 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір; 4 статті в 
журналах, що входять до баз Зсориз та \УеЬ оґ Зсіепсе; 21 стаття у фахових 
виданнях України; 37 тез доповідей; 4 публікації в інших виданнях. Загальна 
кількість посилань на публікації автора згідно Зсориз - 2, й-індекс - 1; згідно з 
базою Ооо§1е Зсйоіаг - 62, й-індекс - 4.

Претендент на здобуття щорічної 
премії Президента України для 
молодих вчених 2022 року, 
старший науковий співробітник 
відділу Національного наукового центру 
«Інститут аграрної економіки», к.е.н. Надія СТОЛЯРЧУК

Директор,
д.е.н., професор, академік Юрій ЛУПЕНКО


