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К. В. Смоктій, В. Д. Федчишина

МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ
ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ БЮДЖЕТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Вступ: Сьогодні існують інформаційні системи, що дозволяють здійснити моніторинг податко-
вих накладних, але не мають ефективного узгодження з бухгалтерським обліком. Мета: побудувати
модель системи моніторингу податкових накладних, яка вирішує актуальну проблему узгодження по-
даткових накладних з бухгалтерським обліком для бюджетних організацій, які мают пільгі при нараху-
ванні ПДВ (наприклад, вищі навчальні заклади). Методи: системний аналіз. Результати: формалізо-
вана модель системи формування, моніторингу та аналізу податкових накладних для бюджетних ор-
ганізацій. Висновки: проведено моделювання системи моніторингу податкових накладних, ефектив-
ність якої полягає в достовірному узгодженні даних податкового обліку з бухгалтерським.

Ключові слова: податкова накладна, система моніторингу податкових накладних, модель, бу-
хгалтерський облік, податок.
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К. В. Смоктий, В. Д. Федчишина

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
НАЛОГОВЫХ НАКЛАДНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Введение: В настоящее время существуют информационные системы, позволяющие осущес-
твить учет налоговых накладных, но они не имеют эффективного согласования с бухгалтерским уче-
том. Цель: построить модель эффективной системы мониторинга налоговых накладных, которая
решает актуальную проблему согласования налоговых накладных с бухгалтерским учетом для бю-
джетных организаций, имеющих льготы при начислении НДС (например, высшие учебные заведения).
Методы: системный анализ. Результаты: формализована модель эффективной системы формиро-
вания, мониторинга и анализа налоговых накладных для бюдженых организаций. Выводы: проведе-
но моделирование системы мониторинга налоговых накладных, эффективность которой заключается
в достоверном согласовании данных налогового учета с бухгалтерским.

Ключевые слова: налоговая накладная, система мониторинга налоговых накладных, модель,
бухгалтерский учет, налог.

K. V. Smoktii, V. D. Fedchishina

MODELING MONITORING SYSTEM OF TAX INVOICES
OF BUDGETARY ORGANIZATIONS

Background. At present there are many information systems keeping record of tax invoices but they do
not always agree with book-keeping. Aims and Objectives: To build a model of an effective system for tax
invoice recording which solves the problem of reconciling the actual tax invoices with book-keeping for budget-
ary organizations which have benefits for payment of VAT (e.g., universities). Methods: system analysis. Re-
sults: The model of an effective system of formation, monitoring and analysis of tax invoices for budgetary or-
ganizations has been created. Conclusions: The simulation system for monitoring tax invoices, effectiveness of
which is in the reliable coordination of tax records with book-keeping, has been created.

Key words: tax invoice, the system of monitoring of tax invoices, model, book-keeping, tax.

Постановка проблеми. У сучасних умовах ефективність організації даних
та механізми її обробки визначають ефективність функціонування підприємства.
Тільки при автоматизації різних процесів та інформаційних потоків можливий
оперативний аналіз і прийняття ефективних управлінських рішень.

Сьогодні існують інформаційні системи, що дозволяють здійснити моніто-
ринг податкових накладних, але не мають ефективного узгодження з бухгалтер-
ським обліком. Наприклад, програмний комплекс «Бест Звіт плюс», автоматизо-
вана облікова система «ІС-ПРО», система управління підприємством «Дебет
Плюс» і тому інші. Однак вони не вирішують актуальну проблему автоматичного
узгодження податкових накладних з бухгалтерського обліком для бюджетних ор-
ганізацій.

Проблема узгодження податкових накладних з бухгалтерським обліком
особливо актуальна для бюджетних організацій, які мають пільги при нарахуванні
ПДВ (наприклад, вищі навчальні заклади), тому що не всі податкові накладні, які
входять до реєстру виданих та отриманих накладних, повинні бути відображені в
бухгалтерському обліку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Моделювання інформаційних
систем, аналізу наявних систем формування та обліку податкових накладних роз-
глянуто в працях І.М. Александрова, В.М. Андрієнко, О.В. Бебневої,
Е.С. Соколової, Д.А. Беляєва, А.В. Бризгаліна та інших [1-4, 7-9], але проблема
моніторингу податкових накладних з метою узгодження податкового обліку з бух-
галтерським обліком потребує додаткового дослідження.

Мета статті полягає у побудові моделі системи моніторингу податкових на-
кладних, яка вирішує актуальну проблему узгодження податкових накладних з
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бухгалтерським обліком для бюджетних організацій, які мають пільги при нараху-
ванні ПДВ, тому що не всі податкові накладні, які входять до реєстру виданих і
отриманих накладних, повинні бути відображені в бухгалтерському обліку.

Об'єктом дослідження є процеси формування податкових накладних та їх
реєстрів.

Предметом дослідження є моделі і механізми процесів формування подат-
кових накладних та їх реєстрів, що дозволяють узгодити податкові накладні, вра-
хувати вимоги щодо коректного формування реєстру податкових накладних, за-
безпечити можливість експорту інформації до іншої інформаційної системи, на-
приклад, в програмний комплекс «М.Е. Doc».

Виклад основного матеріалу дослідження. Розглянемо механізми та
принципи побудови системи податкового обліку бюджетної організації.

Реєстр податкових накладних є формою для запису (реєстрації) виданих та
отриманих податкових накладних. Реєстр ведеться особами, зареєстрованими як
платники податку на додану вартість. Реєстр ведеться в електронному вигляді у
форматі, затвердженому центральним органом податкової служби, та за власним
бажанням платника у паперовому вигляді [5].

У реєстрі окремо обліковуються операції:
з постачання товарів / послуг, що оподатковуються податком на додану ва-

ртість за ставкою 20 відсотків чи 0 відсотків, звільнених від оподаткування, та тих,
які не є об'єктом оподаткування;

з придбання товарів / послуг з метою використання у господарській діяль-
ності платника для здійснення операцій, які обкладаються податком на додану
вартість за ставкою 20 відсотків чи 0 відсотків, звільнених від оподаткування, та
тих, які не є об'єктом оподаткування, а також тих, які не призначаються для вико-
ристання у господарській діяльності цього платника податку.

Реєстр податкових накладних складається з двох розділів [6]:
Розділ 1 – видані податкові накладні (податкові зобов'язання);
Розділ 2 – отримані податкові накладні (податковий кредит);
Бюджетна організація надає різні послуги, такі як:
проживання в гуртожитку;
оренда приміщення;
послуги автостоянки;
платні послуги плавального басейну та ін.
Існує ряд операцій, які звільнені від оподаткування згідно Податкового ко-

дексу України [6]. Бюджетна організація укладає договори з різними контрагента-
ми (платниками податків, особами, звільненими від оподаткування, неплатниками
ПДВ). Усі ці чинники впливають на формування податкових накладних, які бю-
джетна організація повинна видавати контрагентам кожен місяць.

Податкова накладна, отримана платником податку, який застосовує касо-
вий метод податкового обліку, враховується в розділі I реєстру у звітному (подат-
ковому) періоді, на який припадає списання грошових коштів. У графі 2 реєстру
вказується дата отримання податкової накладної [5].

У момент виникнення податкових зобов'язань бухгалтер виписує податкову
накладну у двох примірниках.

Статтею 7 Закону про ПДВ передбачено, що платники ПДВ зобов'язані вес-
ти окремий облік операцій з поставки та придбання товарів (послуг), які не є об'-
єктом оподаткування, при цьому податкові накладні складаються лише для опе-
рацій, що оподатковуються ПДВ та звільнені від оподаткування.

У разі якщо операції, які не є об'єктом оподаткування, є переважним видом
діяльності та мають безперервний характер, то виручка від таких операцій може
відображатися в реєстрі загальним підсумком за звітний податковий період.
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Податкові накладні, договірна ціна отриманих товарів (послуг) за якими від-
різняється від звичайної ціни на такі товари (послуги) більше ніж на 20% врахо-
вуються в розділі I реєстру таким чином. У графах 9, 10 відображаються суми, які
відповідають вартості отриманих товарів (послуг) на рівні звичайних цін, а до
граф 13, 14 включаються суми перевищення вартості придбаних товарів (послуг)
над рівнем звичайних цін та перевищення відповідної суми податку.

У разі відсутності індивідуального податкового номера (ІПН) постачальника
у графі 7 розділу I реєстру необхідно вказувати умовний ІПН:

-100000000000 – якщо підставою для нарахування податкового кредиту є
касовий чек без податкового номера постачальника;

-200000000000 – якщо товари (послуги), придбані в нерезидента, не призна-
чаються для використання у господарській діяльності або придбані з метою їх ви-
користання для поставки послуг за межами митної території України або послуг,
місце поставки яких визначається відповідно до п. 6.5 "д" ст. 6 Закону про ПДВ;

-300000000000 – якщо товари (послуги) придбані в нерезидента;
-400000000000 – якщо товари (послуги) придбані в особи, не зареєстрова-

ної як платник ПДВ [41].
Також бюджетна організація користується різними послугами, наприклад:
купівля канцелярії;
житлово-комунальні послуги;
купівля нового обладнання, техніки та ін.
Підприємства, послугами якого користувалась бюджетна організація, вида-

ють відповідну накладну. Такі накладні називаються отриманими.
Бухгалтера щомісяця в строки, передбачені для подання податкової звітно-

сті (календарний місяць), подають органу державної податкової служби копії за-
писів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних за такий період в
електронному вигляді. Реєстри подаються в електронному вигляді, через систему
«MEDoc» з використанням надійних засобів електронного цифрового підпису (за
умови отримання їх у визначеному законодавством України порядку) у форматі,
затвердженому центральним органом податкової служби [1];

Наступний етап після здачі реєстру податкові накладні для бюджетних ор-
ганізацій (наприклад, вищі навчальні заклади) – додавання відповідних проводок
в Меморіальний ордер (ПДВ) бухгалтерії.

Всі фінансові операції враховуються в розрізі бюджетів, розділів і статей
витрат. Оплата ПДВ ВНЗ фіксується в журналі «Меморіальний ордер (ПДВ)». У
ньому міститимуться дебетові і кредитові документи.

ПДВ, який ВНЗ повинен сплатити державі, тобто отримані податкові накла-
дні, відноситься до дебетових документів.

ПДВ, включений в оплату за послуги, надані ВНЗ, відносяться до кредито-
вих документів.

Різниця сум дебетових і кредитових документів – це те, що ВНЗ повинен
сплатити державі [3].

Формалізуємо формування реєстру податкових накладних.
Нехай C – множина реєстрів податкових накладних:

  rkCCCCC kkkkk ,1,,,, 4321 

де C k1 – ідентифікатор к-го реєстру; C k 2 – дата початку періоду к-го реєст-
ру; C k3 – дата закінчення періоду к-го реєстру; Ck 4 – тип к-го реєстру; r – кіль-
кість реєстрів.
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Введемо A – множину виданих податкових накладних k-того реєстру, – кі-
лькість виданих податкових накладних в k-тому реєстрі, Ai

k – i-та видана подат-
кова накладна k-того реєстру:
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де Ai
k

1 – ідентифікатор виданої i-тої податкової накладної у k-том реєстрі;

Ai
k

2 – номер виданої i-тої податкової накладної; Ai
k

3 – дата виписки виданої i-тої

податкової накладної; Ai
k

4 – ідентифікатор виду документа виданої i-тої подат-

кової накладної; Ai
k

5 – ідентифікатор контрагента, якому видали i-ту податкову

накладну; Ai
k

6 – податковий номер контрагента, якому видали i-ту податкову на-

кладну; Ai
k

7 – сума бази оподаткування за ставкою 20%; Ai
k

8 – сума ПДВ за

ставкою 20%; Ai
k

9 – сума бази оподаткування за ставкою 0%; Ai
k

10 – сума, зві-

льнена від оподаткування; Ai
k

11 – ідентифікатор к-того реєстру податкових на-

кладних; Ai
k

12 – ознака коригування податкової накладної.
Нехай B – множина отриманих податкових накладних k-того реєстру, mk –

кількість отриманих податкових накладних в k-тому реєстрі,

B j
k – j-та отримана податкова накладна:

m

CBCCB

BBBBBBBBBBBBB
B

k

k
k

kk

k

kkkkkkkkkkkkk

k

i

jj

jjjjjjjjjjjjj
j

,1

,
,

,,,,,,,,,,,,

321 312

13121110987654321

|


















де B j
k

1 – ідентифікатор j-тої отриманої податкової накладної в k-тому ре-

єстрі; B j
k

2 – номер j-тої отриманої податкової накладної; B j
k

3 – дата отримання

j-тої отриманої податкової накладної; B j
k

4 – дата виписки j-тої отриманої подат-

кової накладної; B j
k

5 – ідентифікатор виду документа j-тої отриманої податкової

накладної; B j
k

6 – ідентифікатор контрагента, від якого отримали j-ту податкову

накладну; B j
k

7 – податковий номер контрагента, від якого отримали j-ту подат-

кову накладну; B j
k

8 – 20%, 0% вартість без ПДВ; B j
k

9 – сума ПДВ за ставкою

20%; B j
k

10 – сума, звільнена від оподаткування, вартість без ПДВ; B j
k

11 – звіль-
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нені від оподаткування, сума ПДВ; B j
k

12 – ідентифікатор реєстру податкових на-

кладних; B j
k

3 – ознака корегування податкової накладної.
Нехай T – множина видів документів податкових накладних:

   ,1,,,, 4321  TTTTT

де T1
 – ідентифікатор  -того типу документа; T 2

 – код  -того типу до-

кумента; T 3
 – назва  -того типу документа; T 4

 – ознака  -того типу подат-
кової накладної;  – загальна кількість видів документів податкових накладних.

При цьому T 4
  визначається так:








яприймаєтьснакладнаподатковаякщо2,

видаєтьсянакладнаподатковаякщо,1
4T


Z –множина бюджетов;

  flZ Z i ,1, 

де f – кількість кошторисів бюджетування;
Нехай елемент Z i  (l-тий кошторис бюджетування) має структуру:

 ZZZ iii 21,

де Z i1 – ідентифікатор l-того кошториса; Z i2 – назва l-того кошториса.
RS – множина розділів і статей, які використовуються в системі бюджету-

вання:
  ueRS RS e ,1, 

де u – кількість розділів і статей; RS e – e-тий елемент множини розділів і
статей:

 RSRSRSRSRS eeeee 4321 ,,, ,

де RS e1 – ідентификатор e-того розділу/статті; RS e2 – назва e-того розді-
лу/статті; RS e3 – номер e-того розділу/статті; RS e4 – флаг e-того разділу/статті (1
– розділ, 0 – стаття);

– множина кошторисів, розділів, статей i-тої податкової накладної k-того
реєстру:

  rkktuei nAWRSWWWWWW k
kik

e
ikikikikikik

ittttttt ,1,1,1,,1,,1,,|,,, 1434321 1 

де W t
ik

1 – ідентифікатор кошториса i-тої податкової накладної k-того ре-

єстру; W t
ik

2 – ідентификатор розділу i-тої податкової накладної k-того реєстру;
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W t
ik

3 – ідентифікатор статті i-тої податкової накладної k-того реєстру; W t
ik

4 –

ідентифікатор i-тої податкової накладної k-того реєстру; W t
ik

5 – сума оплати ПДВ
i-тої податкової накладної k-того реєстру; k1 – кількість кошторисів, розділів ста-
тей i-тої податкової накладної k-того реестру.

З усієї множини податкових накладних в бюджетних організаціях мають бу-
ти відображені тільки ті документи, які відповідають господарсько-договірними
бюджетам, операції яких обкладаються податком на додану вартість. Якщо згідно
податкового кодексу України бюджет не обкладається ПДВ (наприклад, оплата за
навчання студентів), то такі документи в бухгалтерію при обліку розрахунку ПДВ
не відображаються.

Розглянемо формування реєстру податкових накладних, узгоджених з бух-
галтерським обліком. Введемо змінну q :






накладнаподаткова0,

накладноїподатковоїякорегуванноперація1,
q

Розглянемо функцію, яка визначає, чи є контрагент платником податків:

 Ai
k

5 . (1)

Параметр функції Ai
k

5 – ідентифікатор контрагента, якому необхідно вида-
ти податкову накладну.

Розглянемо функцію (1) таблично (табл. 1).

Таблиця 1

Значення функції

Значення функції Коментар
1 контрагент Ai

k
5 є платником ПДВ

0 контрагент Ai
k

5 не є платником ПДВ

-1 контрагент Ai
k

5  є звільненим від оподаткування ПДВ

Розглянемо функцію визначення типа документа контрагента, якому необ-
хідно видати податкову накладну:

  qAi
k ,5 . (2)

Визначимо функцію (2) таблично (табл. 2).
Нехай  i

k – повернене значення функції 

 i
k   qAi

k ,5 .

Заповнення граф податкової накладної залежить від типу документа вида-
ної податкової накладної.
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Таблиця 2

Визначення типа документа податкової накладної

Значення
аргумента
(функції
 Ai

k
5 )

Значення
аргумента

q

Зна-
чення

функції


Коментар

1 0 1 Видається звичайна податкова накладна платни-
ку ПДВ

0 0 0 Поставка неплатнику податку
-1 0 -1 Поставка для операцій, звільнених від ПДВ

Нехай FP – функція визначення позиції сум виданої податкової накладної:

),( qFP i
k

Визначимо значення функції FP таблично (табл. 3).

Таблиця 3

Визначення функції FP при певних значеннях її вхідних параметрів

Значення
аргумента

q

Значення
аргумен-

та i
k

Значення
функції FP

Коментар

0 1 9 Заповнення 9-тої графи податкової накладної
«20%, сума ПДВ»

0 0 10 Заповнення 10-тої графи податкової наклад-
ної «0%, база оподаткування»

0 -1 11 Заповнення 11-тої графи податкової наклад-
ної «Звільнені від оподаткування»

1 2 -9 Заповнення 9-тої графи податкової накладної
«20%, сума ПДВ» з від'ємним значенням суми

1 2 -10 Заповнення 10-тої графи податкової наклад-
ної «0%, база оподаткування» з від'ємним
значенням суми

1 2 -11 Заповнення 11-тої графи податкової наклад-
ної «Звільнені від оподаткування» з негатив-
ним значення суми

Опишемо процес формування відповідної бухгалтерської проводки виданої
податкової накладної. Введемо змінну y:






документдебитовийдодаєтьсяякщо0,
документкредитовийдодаєтьсяяякщ1,

y

Скористаємося допоміжною функцією )( 1AG i
k , яка визначає необхідність

відображення виданої податкової накладної в бухгалтерії.
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непотрібноїбухгалтерівпроводкуивідображатякщо

їбухгалтерівпроводкуивідображатнеобхідноякщо
)( 1AG i

k

Розглянемо випадок при 1)( 1 AG i
k .

Нехай функція )( 1AP i
k визначає суму ПДВ i-тої податкової накладної к-того

реєстру, яку необхідно відобразити в бухгалтерії:

)( 1APx ii
kk 

Введемо наступні визначення рахунків, які в подальшому знадобляться для
додавання проводки.

Sch1 – аналітичний субрахунок бухгалтерського обліку розрахунків ПДВ
Sch2 – видатковий фонд бюджету.
Для проводки i-тої податкової накладної спочатку необхідно створити від-

повідний документ.
Визначимо дату проводки цього документа. Для цього визначимо функцію

H, яка повертає допустимий для редагування період бухгалтерського рахунку об-
ліку розрахунків ПДВ:

)1(SchHdp  .

Сформуємо проводки по кожному оподаткованому ПДВ-кошторису, відпові-
дної i-тої податкової накладної.

Сума ПДВ i-тої податкової накладної к-того реєстру в розрізі дорівнює:

1

1
58

k

p

ikk
WA pi




k1 – кількість кошторисів, розділів статей i-тої податкової накладної k-того
реєстру, 1,1 kt 

Бюджет (t-тий кошторис i-тої податкової накладної) однозначно визначає
видатковий фонд 2Sch t  (бухгалтерський рахунок). Визначимо його, використову-
ючи функцію:

)( 12 WSch t
i

t V .

Сформуємо проводки по кожному t-тому кошторису i-тої податкової наклад-
ної:

  WWWWSch tttt
iiii

ti Schdpy 5321 ,,,,1,,, 2Pr 

Визначимо особливості інтеграції (відображення) отриманої податкової на-
кладної в ВНЗ.

Введемо функцію, яка визначає, чи є контрагент, послугами якого користу-
валися, платником податків:
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ПДВнеплатник0,

ПДВплатник,1
)(

6

6
6

B

B
B

j

j
j i

i
i

де B j
i

6 – ідентифікатор контрагента, який видав ВНЗ податкову накладну.
Введемо функцію визначення типу документа на підставі контрагента, яко-

му необхідно видати податкову накладну:

 BD j
i(( 6 (3)

Визначимо функцію (3) таблично (табл. 4).

Таблиця 4

Визначення функції D

Значення
аргумента

)( 6B j
i

Значення
функції D Коментар

1 1 документ, що засвідчує придбання товарів / послуг у контра-
гентів, які зареєстровані як платники ПДВ

0 0 документ, що засвідчує придбання товарів / послуг у контра-
гентів, які не зареєстровані як платники ПДВ

Нехай  j
k – повернене значення функції D:

 j
k =  BD j

i(( 6

Залежно від того, який тип документа отриманої податкової накладної, в ній
будуть заповнюватися певні стовпці сум.

Нехай FPo – функція визначення позиції сум отриманої податкової наклад-
ної.

)( j
kFPo .

Визначимо значення функції FPo таблично (табл. 5):
Опишемо процес формування відповідної бухгалтерської проводки отрима-

ної податкової накладної.

Скористаємося допоміжною функцією )( 1BG j
k

), яка визначає необхідність
відображати отриману податкову накладну в бухгалтерії.






непотрібноїбухгалтерівпроводкуивідображатякщо

їбухгалтерівпроводкуивідображатнеобхідноякщо
)( 1BG j

k



Економіка Менеджмент Підприємництво, № 25 (I) / 201334

Таблиця 5

Визначення функції FPo

Значення
аргумента

n j2

Значен-
ня функ-
ції FPo

Коментар

1 9 Заповнення 9-ї графи отриманої i-ої податкової накладної –
«20%, сума ПДВ»

0 11 Заповнення графи – «Звільнені від оподатковування»

Розглянемо випадок при 1)( 1 BG j
k

.

Функція )( 1BP j
k

визначає суму ПДВ такої j-тої податкової накладної, яку
необхідно відобразити в бухгалтерії:

)( 1BPx jj
kk

 .

Висновки. У статті синтезована модель системи моніторингу податкових
накладних, яка вирішує актуальну проблему узгодження податкових накладних з
бухгалтерським обліком для бюджетних організацій, які мають пільги при нараху-
ванні ПДВ (наприклад, вищі навчальні заклади).
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УДК 332.12
В. В. Акименко

МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ САМОДОСТАТНІСТЮ РЕГІОНУ

Вступ. Трансформація соціально-економічних відносин, що відбувається в Україні, обумовила
необхідність переосмислення та обґрунтування пріоритетів регіонального розвитку. В зв’язку з цим,
особливу увагу слід приділяти формуванню мотиваційного механізму управління фінансовими ресур-
сами та забезпечення фінансової самодостатності регіонального розвитку. Мета: дослідження фінан-
сової самодостатності регіонального розвитку, яка характеризується системою мобілізації фінансових
ресурсів та їх здатністю задовольняти різноманітні поточні потреби і створювати фінансову базу для
відтворення просторового потенціалу. Методи: монографічний, індексний, метод економічного моде-
лювання. Результати: Доведено, що необхідною умовою удосконалення регіонального менеджменту
є раціональний розподіл фінансових ресурсів між державним та місцевим бюджетами у взаємозв’язку
з відповідними пріоритетами. Аргументовано досить високий рівень централізації фінансових ресурсів
на користь Державного бюджету. Стратегічною метою децентралізації бюджетних коштів визначено
створення можливостей для підтримки пріоритетів модернізації просторових систем та стабільного
фінансування закріплених за ними соціально значимих статей видатків. Висновки: У створенні меха-
нізму забезпечення фінансової самодостатності регіонів України пропонується удосконалювати регіо-
нальний менеджмент шляхом формування стабільної дохідної бази місцевих бюджетів, розмежування
повноважень між центром і регіонами.

Ключові слова: механізми управління, фінансова самодостатність, фінансові ресурси, місцеві
бюджети, регіональний розвиток.
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