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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ІННОВАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

 

Інновації є важливим засобом досягнення високої прибутковості і стійкості 

розвитку підприємства. Постійне впровадження досягнень науково-технічного 

прогресу забезпечує ефективну діяльність у конкурентному середовищі. 

Низький рівень конкурентоспроможності економіки України, довготривала 

кризова стагнація, різке збільшення військових витрат, дефіцит державного 

бюджету вимагають пошуку реальних джерел і мобілізації наявних фінансових 

ресурсів для інноваційно-інвестиційного розвитку національної економіки, а 

також до збільшення витрат на інновації. 

Дослідження з обліку інноваційних витрат здійснювали наступні вчені: 

А.Б.Бойчук, О.А.Варчук, М.В. Власова, В.В.Вонсович, І.Волошин, В.В. Гик, С.Ю. 

Гвоздю, О.І. Грицай, Н.В.Гуріна, М.І. Диба, П.Є.Житний, А.Г.Загородній, О.О. 

Ільченко,  І.В Кучма, І.В. Мельничук, С.М.Сичук, та ін. 

Для проведення аналізу і наочного відображення динаміки написаних 

наукових статей з питань обліку витрат на інновації вітчизняними вченими 

побудуємо діаграму рис.1. 

 
Рис.1.  Динаміка написаних наукових статей з питань обліку витрат на інновації 

за 2009-2015 роки 

Варто зазначити, що кількість наукових робіт, присвячених проблемам обліку, 

аналізу інноваційним витратам та інноваційної діяльності в цілому, є недостатньою. 

Причинами цього є здебільшого низький рівень розвитку інноваційної діяльності. Як 

видно з рис.1. в період з 2009 по 2015 рік було написано 30 наукових статті, дані статті 

розподілено рівномірно між роками, це свідчить про те, що дана проблема була і 

залишається не вирішеною. Отже, формування ефективної системи обліку і аналізу 

витрат на інновації є особливо актуальною на сучасному етапі розвитку ринкових 

відносин, характерними для якого є глобалізація підприємницького середовища, 

загострення конкуренції, скорочення життєвого циклу продуктів, їх широкого 

асортименту та високого рівня вимог до їхніх споживчих якостей, розвитку 

високотехнологічного виробництва, інформаційних систем і технологій.  

Під час проведення дослідження було виявлено основні сучасні проблеми обліку 

інноваційних витрат: 

- поняття витрат на інновації; 

- класифікація витрат на інновації; 
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- облік інновацій та інноваційної діяльності; 

- удосконалення обліку витрат на інновації; 

- нормативно-правове забезпечення обліку інноваційної діяльності; 

- управлінський облік інноваційної діяльності, витрат на інновації; 

- проблеми обліку управління інноваційними процесами і витратами на інновації; 

- формування внутрішнього документообігу; 

- оцінка ефективності витрат на інновації; 

- аналіз витрат на інновації та інноваційного розвитку. 

Науковці намагалися вирішити методологічні проблеми, пов’язані з обліку 

витрат на інновації  шляхом внесення новизни щодо вирішення даних проблем. 

Для наочного відображення структури проблемних питань з обліку інноваційних 

витрат побудована діаграма (рис.2). 

 
Рис.2. Проблемні питання, що розглядалися в науковій літературі щодо обліку 

інноваційних витрат за 2009-2015 роки 

Проведені дослідження дають змогу стверджувати, що процес обліку 

інноваційних витрат є досить складним в бухгалтерському обліку. Вітчизняні 

дослідники в своїх працях намагалися вирішити проблеми, пов’язані з обліком 

інновацій та інноваційної діяльності, аналізом витрат на інновації, поняттям 

інноваційних витрат, класифікацією витрат на інновації; нормативно-правовим 

забезпеченню обліку інноваційної діяльності; управлінським обліком інноваційної 

діяльності, витрат на інновації, проте слід зазначити, що в Україні ці питання й досі 

залишається невирішеними. 
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  поняття витрат на інновації; 

  класифікація витрат на інновації; 

  облік інновацій та інноваційної діяльності; 

 удосконалення обліку витрат на інновації; 

       нормативно-правове забезпечення обліку 

інноваційної діяльності; 
  управлінський облік інноваційної діяльності, витрат на 

інновації; 
проблеми обліку управління інноваційними процесами і 

витратами на інноваці; 
 формування внутрішнього документообігу; 

оцінка ефективності витрат на інновації; 

аналіз витрат на інновації та інноваційного розвитку. 


