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РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  

ВИТРАТ НА ІННОВАЦІЇ 

 

Економічний ринок початку XXI століття в світі характеризується все більшою кількістю підприємств, що 

впроваджують у своїй діяльності інновації. Можливість отримання надприбутків у процесі здійснення діяльності 

спонукає підприємства до участі в інноваційних проектах та збільшенні витрат на інновації. Інноваційні проекти, 

що реалізуються в рамках науково-дослідної діяльності, відіграють важливу роль у функціонуванні сучасних 

економічних бізнес-структур. Можливість створювати та впроваджувати інновації у сучасній економіці 

сприймається як конкурентна перевага. Тому актуальним питанням на сьогодні є окреслення напрямів 

удосконалення організаційно-методичних аспектів обліку витрат на інновації задля підвищення інформативності 

показників звітності та ефективності управління інноваційною діяльністю підприємства. 

На сьогодні недостатньо дослідженими залишаються питання, що стосуються витрат на інноваційні проекти в 

рамках науково-дослідної роботи підприємства. Специфіка обліку таких витрат викликає необхідність пошуку 

напрямів удосконалення інформаційного забезпечення управління інноваційними проектами підприємства. 

У зв’язку з вищевикладеним, виникає необхідність дослідження наступних проблемних питань обліку витрат на 

інновації, зокрема:  

1) яке місце та роль бухгалтерського обліку як інформаційної системи в управлінні інноваційними проектами 

підприємства; 

2) які інструменти бухгалтерського обліку можуть сприяти ефективному управлінню інноваційними проектами 

підприємства;  

3) який фактичний стан бухгалтерського обліку витрат на інновації та ступінь його адаптації до інформаційних 

потреб управління інноваційною діяльністю підприємства. 

Зокрема, в кінцевому підсумку саме звітність підприємства в частині надання інформації про витрати та 

результати реалізації інноваційних проектів підприємством буде мати найбільший вплив на прийняття рішення її 

користувачами щодо необхідності та ефективності здійснення інноваційної діяльності конкретною фірмою. 

На разі не можна заперечувати важливість саме фінансової звітності підприємства в частині надання інформації 

про інноваційну діяльність підприємства та релевантність її інформаційного змісту у процесі прийняття важливих 

управлінських рішень її користувачами.  

Задля вирішення проблем інформаційного забезпечення прийняття рішень щодо ефективності здійснення 

інноваційної діяльності важливу роль може зіграти саме внутрішня звітність підприємства, метою якої є 

деталізація інформації в розрізі інноваційних проектів суб’єкта господарювання. 

Зокрема, внутрішня звітність суб’єктів господарювання в частині інформації про витрати на інноваційну 

діяльність повинна містити наступну інформацію: 

- інформацію про інноваційні проекти в розрізі запланованих проектів, вже розпочатих та закінчених 

інноваційних проектах; 

- кількість працівників, задіяних у реалізації інноваційної діяльності підприємства; 

- джерела фінансування інноваційної діяльності, зокрема в розрізі власних та залучених джерел фінансування 

такої діяльності; 

- очікувані обсяги витрат на інноваційні проекти, в тому числі з деталізацією витрат по кожному інноваційному 

проекту; 

- обсяги понесених витрат на інноваційну діяльність підприємства, зокрема в розрізі окремих проектів; 

- прогнозовані ефекти від здійснення інноваційної діяльності підприємства; 

- отримані результати інноваційної діяльності, зокрема результати реалізації окремих інноваційних проектів. 

Зазначені розрізи інформації у внутрішній звітності підприємства про інноваційні проекти сприятимуть 

вирішенню труднощів, пов’язаних з повнотою представлення даних та оцінкою інноваційних проектів, визначення 

їх ефективності для прийняття прогнозних рішень щодо подальших перспектив підприємства у здійсненні 

науково-дослідної діяльності суб’єкта господарювання. 

Таким чином, перспективою подальших досліджень в сфері обліку інновацій є розробка пропозицій в частині 

інформаційного забезпечення формування показників звітності підприємства, зокрема розробка системи 

аналітичних рахунків про заплановані, розпочаті та закінчені інноваційні проекти, джерела їх фінансування в 

розрізі власних за запозичених ресурсів, а також витрати та доходи від здійснення інноваційних проектів з метою 

обчислення оцінки їх ефективності та прийняття важливих управлінських рішень. 

 


