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ДО ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ 
ІННОВАЦІЯМИ В БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ 

 
Поступовий перехід України до інноваційного способу виробництва 

сільськогосподарської продукції ставить перед аграрною сферою нові завдання. При 
цьому, як показує досвід країн з розвиненою ринковою економікою, саме активна 
інноваційна діяльність є вихідною рушійною силою всього господарського життя, і 
переважний приріст сільськогосподарського виробництва забезпечується саме за 
рахунок практичної реалізації науково-технічних досягнень та впровадження в 
господарську  практику інноваційних технологій. 

Зазначимо, що передумовою підвищення інноваційної активності в аграрній 
сфері виступають ефективні механізми управління розробкою й впровадженням 
інновацій та інноваційних технологій. 

Пріоритетним напрямком зростання конкурентоспроможності підприємств 
сьогодні є інноваційна діяльність. Економічно сильні сільськогосподарські 
підприємства інтенсивно впроваджують нові прогресивні технології в рослинництві, 
тваринництві, використовують високоврожайні сорти культур, ефективні засоби 
захисту рослин, створюють високопродуктивні породи тварин, застосовують нові 
інформаційні технології. Належне управління інноваційними процесами у змозі 
забезпечити конкурентоспроможність сільськогосподарської продукції на ринку. 

Метою даної роботи є дослідження сутності, змісту та основних проблем 
обліково-аналітичного забезпечення управління впровадженням інновацій в 
біологічні активи. 

У світовій економічній літературі інновація переважно інтерпретується як 
перетворення потенційного науково-технічного прогресу на реальний, що 
втілюється в нових продуктах та технологіях. 

Інноваційний тип економічного розвитку визначає роль, місце та перспективи 
підприємств країни на світовому ринку. Інноваційна діяльність є об’єктом 
дослідження багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених. Достатньо ґрунтовно 
сутність інновацій, етапи інноваційного процесу та інновації в біологічні активи 
розкрито у наукових працях П. Друкера, Й. Шумпетера. Серед вітчизняних вчених 
необхідно виділити праці О.Богданюк, А. Гальчинського, М. Денисенка, С. Захаріна, 
Т. Кінєвої та інших науковців. Разом з тим, доцільним є подальші дослідження 
інноваційної діяльності підприємств як специфічного об’єкту обліку та аналізу її 
сучасних тенденцій. 

Стосовно біологічних активів, інновації являють собою впровадження в 
господарську практику результатів досліджень і розробок у вигляді нових сортів 
рослин, порід та видів тварин, нових або поліпшених продуктів харчування, 
матеріалів, нових технологій, нових добрив і засобів захисту тварин та рослин, 
нових методів профілактики й лікування тварин, нових форм організації й 
управління різними сферами економіки, що дають змогу підвищувати ефективність 
виробництва продукції. 

Облік біологічних активів в умовах інноваційних перетворень спрямовує свої 
зусилля на розробку, удосконалення та впровадження технологій виробництва 
екологічно чистої продукції, молока та м’яса, на опрацюванні розробок з 



ефективного використання природних та культурних пасовищ, виготовлення та 
використання кормів місцевого виробництва, впровадження збалансованих раціонів 
годівлі ВРХ та свиней з метою підвищення їх продуктивності, вирощування 
висококласного племінного молодняку та ін.  

Так, наприклад, головний акцент у інноваційній діяльності в тваринництві 
ставлять на пріоритетних напрямках досліджень: пошуку шляхів підвищення якості 
молока, що заготовлюється в приватних господарствах; покращенню відтворних і 
продуктивних здатностей тварин; вивченню господарсько-корисних і біологічних 
ознак молочної худоби українських новостворених порід тварин  інтенсивного типу; 
обґрунтуванню можливості використання природних кормових угідь, в забруднених 
регіонах тощо. 

Активізувати інновації в біологічні активи покликані бухгалтерський облік та 
економічний аналіз. В умовах інноваційних перетворень обліковому відображенню 
підлягають матеріальні, трудові, фінансові ресурси, які забезпечують інноваційну 
діяльність, витрати на дослідження і розробки, на виробництво нової продукції, , 
поточні витрати, кількісні та якісні параметри цієї продукції, доходи, фінансові 
результати. Проте така інформація формується за допомогою системи 
бухгалтерських рахунків у загальному вигляді без виділення, за невеликим 
виключенням, окремих рахунків і бухгалтерських регістрів для обліку інноваційних 
процесів. Відсутня спеціальна інформація про інноваційну діяльність і у фінансових 
звітах. Це ускладнює пошук необхідних даних для аналізу і управління 
інноваційною діяльністю та визначення її ефективності. 

На сьогоднішній день основною проблемою активізації відтворювального 
процесу біологічних активів за допомогою інновацій є складне  впровадження 
новітніх технологій, оскільки сучасна інвестиційна діяльність в Україні суттєво не 
впливає на динаміку технологічної модернізації національної економіки. 

Активізація інноваційної діяльності потребує реалізації комплексу заходів, 
спрямованих, перш за все, на покращення підприємницького середовища, 
включаючи належне обліково-аналітичне відображення інноваційних процесів. 
Наступним кроком доцільно визначити впровадження стимулів активізації суб’єктів 
інноваційного підприємництва, у тому числі за рахунок диференціації державної 
підтримки. Вищезазначене дозволяє створити передумови для підвищення 
зацікавленості суб’єктів господарювання у впровадженні інновацій в  біологічні 
активи та підприємництво загалом. 
 


