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іННоВаційНі ВитРати: оБлікоВо-аНалітичНий аСПект 
анотація. Інновації сьогодні стають необхідністю для забезпечення конкурентоспроможності органі-
зацій, каталізатором позитивних змін та тенденцій. У сучасній економіці лише постійне застосування 
нововведень в усіх сферах економічної діяльності господарюючих суб’єктів, модернізація та технічне пе-
реоснащення підприємств спроможні забезпечити рентабельність їх діяльності. За умов світових глобалі-
заційних процесів підвищення конкурентоздатності українських підприємств та поглиблення інновацій-
ної діяльності є необхідною складовою їхнього розвитку. Оскільки розробка та впровадження інновацій 
процес досить ризикований, тому досить важливо, щоб прийняття управлінських рішень здійснювалося 
на основі обґрунтованого аналізу даних. Без об’єктивної, достатньої та достовірної інформації, що пови-
нна забезпечуватися насамперед системою бухгалтерського обліку на підприємстві, ефективно управляти 
інноваційними процесами на підприємстві неможливо. Одним із найбільших недоліків сучасного обліку 
інновацій є те, що не існує єдиної системи облікових реєстрів і бухгалтерських рахунків для відображення 
витрат, доходів і результатів інноваційної діяльності. Наявні облікові моделі не відповідають різновидам 
інноваційних процесів і не надають достатніх та достовірних даних для проведення економічного аналізу 
в сфері інновацій. У зв'язку з цим необхідно розробляти науково обґрунтовану систему обліку й аналізу 
витрат, доходів і результатів інноваційної діяльності суб’єктів господарювання.
ключові слова: інновації, витрати на інновації, інноваційна діяльність, бухгалтерський облік, 
інноваційно-інвестиційні проекти.
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iNNoVatioN coStS: accouNtiNg & aNaLyticaL aSpect
Summary. Today innovation is becoming a necessity for ensure the competitiveness of organizations, a cata-
lyst of positive change and trends. In nowadays economy, only the contstant application of innovations in all 
spheres of economic activity of economic entities, modernization and technical re-equipment of enterprises can 
ensure the profitability of their activities. Improving the competitiveness of Ukrainian enterprises and deepen-
ing innovation activity is a necessary component of their development in the context of global processes. Since 
the development and implementation of innovations is a risky process, it is important that management deci-
sions are made on the basis of sound data analysis. It is impossible to effectively manage innovative processes 
at the enterprise without objective, sufficient and reliable information, which must be provided primarily by 
the accounting system at the enterprise. One of the major drawbacks of modern accounting for innovation is 
that there is no single system of accounting registers and accounting accounts to reflect the costs, revenues and 
results of innovation. The available accounting models don’t correspond to the variety of innovation processes 
and don’t provide sufficient and reliable data for economic analysis in the field of innovation. In this regard, it 
is necessary to develop a scientifically sound system of accounting and analysis of costs, revenues and results of 
innovative activity of economic entities. In Ukraine, there is an urgent problem of systematic filing and receipt 
of accounting information. This prevents businesses from innovating, reporting and evaluating innovative 
projects. Most organizations do not maintain internal reporting on innovation project management. This is 
due to the lack of methodological recommendations for the accounting of the costs of innovative processes in 
the accounts and in the accounting registers. Recommendations for rational economic analysis need to be deve-
loped. In addition, there are no regulatory acts on analytical accounting. It is necessary to refine and expand 
the composition of calculation articles to reflect works of innovative character.
Keywords: іnnovation, cost of innovation, innovation activity, accounting, innovation and investment projects.

Постановка проблеми. В епоху перехо-
ду  індустріальної  до постіндустріальної 

економіки впровадження провідних науково-тех-
нічних досягнень стає  об'єктивною необхідністю 
економічної політики як на рівні держави, так 
й окремих підприємств. Інновації – вимога сучас-
ності, яка забезпечує конкурентоспроможність 
організацій, саме тому особливої актуальності 
набувають питання їх раціональних розробок 
та впроваджень, що неможливо без аналізу ана-
літичних даних. Ефективність інвестиційно-ін-
новаційних проектів залежить від об’єктивності 
та достовірності інформації забезпечуваної  сис-
темою бухгалтерського обліку, в тому числі об-
ліку витрат. Одним із найбільших недоліків ве-
дення обліку діяльності пов’язаної з інноваціями 
є те, що не існує єдиної системи облікових реє-

стрів і бухгалтерських рахунків для відображен-
ня витрат, доходів і результатів інноваційної 
діяльності. Саме тому існує гостра потреба в роз-
робці науково обґрунтованих підходів до обліку 
витрат понесених в ході здійснення інноваційної 
діяльності.

аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питанням обліку інноваційної діяльності 
присвячені праці таких вчених, як О. Бродкіна, 
В. Василенко, О. Волкова, Л. Гнилицької, А. Гре-
чан, О. Грицай, Н. Краснокутської, О. Кантає-
вої, О. Чабанюк, Й. Шумпетера, Х. Хауштайна, 
Б. Санто, Ф. Ніксона, Б. Твісса та ін. Кантаєва О. 
[1] зокрема, загострює увагу на відсутності єдиної 
системи регістрів і рахунків для відображення 
витрат  інноваційної діяльності. Автор досліджує 
можливі варіанти використання чинних i фор-
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мування нових джерел покриття витрат іннова-
ційної діяльності. Грицай О. [2] у своїх роботах 
основну увагу при оцінці витрат на певний інно-
ваційний проект приділяє визначенню розмірів 
допроектних витрат і нормативів для визначен-
ня вартості відшкодування накладних витрат 
враховуючи умови роботи організації в планово-
му періоді, технологічні та організаційні умови, 
передбачені проектами організації і проектами 
виконання робіт, результати аналізу рівня ви-
трат по проектам, що вже завершені.

Вирішення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. В роботі було актуалізо-
вано питання обліку витрат інноваційної діяль-
ності, розглянуто проблему більш деталізовано.

мета статті. Метою даної статті є визначен-
ня сутності витрат на створення інноваційного 
продукту, специфіки їх обліково-аналітичного 
забезпечення та розробленні пропозицій  систе-
матизації обліку витрат понесених під час про-
вадження діяльності пов’язаної з інноваційними 
розробками на підприємстві. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Визначення терміну «інновацій» як еконо-
мічної категорії, наведений у Законі України 
«Про інноваційну діяльність» згідно якого інно-
вації – новостворені  (застосовані) і (або) вдоско-
налені конкурентоздатні технології, продукція 
або послуги, а також організаційно-технічні рі-
шення виробничого, адміністративного, комер-
ційного або іншого характеру, що істотно поліп-
шують структуру та якість виробництва і (або) 
соціальної сфери [3].

Сьогодні інновації – невід’ємна частина про-
гресу економіки держави, оскільки вони  є тією 
рушійною силою, яка здатна сприяти економіч-
ному зростанню не лише окремої організації, а 
й цілої країни. Характерною рисою останніх ро-
ків є високий рівень модернізації та механізації 
усіх процесів, то можна констатувати, що інно-
вації сьогодні є вимогою забезпечення конкурен-
тоспроможності організації. Розробка та впро-
вадження інновацій, як правило, процес доволі 
затратний та ризиковий, тому важливо профе-
сійно підійти до його організації. Одним з крите-
ріїв здійснення успішної інноваційної діяльності 
підприємства є існуючий  порядок  обліку витрат 
інноваційних процесів. Одним із найбільших 
недоліків ведення обліку діяльності пов’язаної 
з інноваціями є те, що не існує єдиної системи об-
лікових реєстрів і бухгалтерських рахунків для 
відображення витрат, доходів і результатів інно-
ваційної діяльності.

Основна більшість вчених констатують, що 
«батьком інноваційної теорії» є відомий еконо-
міст та політолог Йозеф Алоїз Шумпетер (праця 
«Теорія економічного розвитку» (1912 р.), де на-
уковець виклав ідею «нових комбінацій», які зго-
дом були замінені терміном «інновації» та стали 
науковою категорією). 

В Україні актуальна проблема систематизо-
ваної подачі і отримання облікової інформації. 
Це заважає підприємствам впроваджувати нові 
інновації, аналізувати звітність та оцінювати 
інноваційні проекти. Більшість організацій не 
ведуть внутрішньої звітності щодо управління 
інноваційними проектами. Це  зумовлено від-
сутністю методичних рекомендацій щодо відо-

браження на рахунках бухгалтерського обліку 
і в облікових реєстрах витрат на інноваційні про-
цеси. Необхідно розробити рекомендації щодо 
раціонального економічного аналізу. Окрім цьо-
го, відсутні нормативно-правові акти стосовно 
аналітичного обліку. Потрібно доопрацювати 
та розширити склад калькуляційних статей для 
відображення робіт інноваційного характеру.

Витрати на здійснення інноваційної діяльнос-
ті сьогодні обліковуються    на рахунках 15 «Капі-
тальні інвестиції», 23 «Виробництво», субрахун-
ку 941 «Витрати на дослідження і розробки» [4]. 
Умовно облік витрат на інноваційну діяльність 
можна поділити на такі групи: некапітальні 
витрати (удосконалення технологій), витрати 
на нематеріальні активи та вкладення у необо-
ротні активи. Існує декілька підходів до обліку 
витрат пов’язаних з інноваційною діяльністю. 
Один з них передбачає відображення на рахунку 
39 «Витрати майбутніх періодів». В разі позитив-
ного результату нагромаджені витрати іннова-
ційного характеру списують на рахунок 15 «Ка-
пітальні інвестиції», якщо результати негативні, 
то витрати списуються на рахунок  941 «Витрати 
на дослідження і розробки». Інший метод спи-
сує витрати на дослідження та деякі витрати на 
розроблення – на витрати періоду, а витрати на 
розроблення капіталізуються. Однак, дані ме-
тоди не дають змогу систематизувати витрати 
інноваційної діяльності на окремому рахунку. 
Відображення на окремому рахунку дає змогу 
отримати інформаційну базу аналізу інновацій-
них проектів та запобігти  розпорошенню витрат 
інноваційної діяльності. Натомість, існує низка 
бухгалтерських рахунків, які відображають ви-
трати інноваційної діяльності, що і спричиняє 
їх  суперечливість та неоднозначність. 

Необхідно вести аналітичних облік витрат 
з освоєння нової продукції та списання на за-
мовлення серійного виробництва на субрахунку 
39 «Витрати майбутніх періодів» за видами осво-
юваних виробів у розрізі номенклатури статей 
витрат і етапів виконуваних робіт наростаючим 
підсумком з моменту підготовки конструктор-
ської документації й до виробництва дослідної 
серії виробів.

Ми підтримуємо доцільність виокремлення 
рахунку, на який вносилися б усі витрати під-
приємства, пов’язані з інноваційною діяльністю, 
який було запропоновано вченою О.І. Грицай. 
Зокрема, за дебетом цього рахунку із кредиту 
різних рахунків протягом періоду освоєння ін-
новаційної продукції відображатимуться: витра-
чені матеріали, заробітна плата з нарахування-
ми на неї, амортизація основних засобів, надані 
послуги тощо. Витрати на інноваційні процеси 
визнаватимуть витратами певного періоду одно-
часно з визнанням доходу, для отримання якого 
вони здійснені [2]. Запропоновану методику слід 
описати на законодавчому рівні. Це може бути 
створення нового положення стандарту бухгал-
терського обліку, яке регламентуватиме інфор-
мацію для достовірного визначення витрат, які 
стосуються розроблення інновацій. 

Сьогодні під час дослідження та розроблення 
інноваційних продуктів враховуються норми різ-
них П(С)БО, зокрема П(С)БО 7 «Основні засоби», 
П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» та П(С)БО 9  
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«Запаси». Згідно з П(С)БО 8 «Нематеріальні ак-
тиви», інновації, отримані в результаті розро-
блення, потрібно відображати у балансі за умов, 
що підприємство має намір, технічну можливість 
та ресурси для доведення інноваційної продукції 
до реалізації, отримання економічних вигод від 
її збуту чи використання. Однак це положення 
стосується розроблення і дослідження інновацій 
нематеріального характеру. У разі ж виникнен-
ня ситуації, коли підприємство вирішує удоско-
налити або створити нові матеріальні активи – 
запаси, обладнання тощо – їхня оцінка повинна 
ґрунтуватися на вимогах П(С)БО 9 «Запаси» або 
П(С)БО 7 «Основні засоби» [1]. У такому випадку 
новий єдиний стандарт, став би регламентно-ме-
тодичним посібником для обліку витрат іннова-
ційної діяльності.

Висновки і пропозиції. В ході нашого до-
слідження ми дійшли до висновку, що наявна 
інформаційно-методична база обліку витрат ді-
яльності пов’язаної з інноваціями є недоскона-
лою та суперечливою у висвітленні за наявної 

системи бухгалтерського обліку, тому залиша-
ється відкритим питання створення ефективних 
науково-методичних рекомендацій стосовно її 
реформування. Для України особливої актуаль-
ності набуває перехід до інноваційної моделі 
розвитку та популяризації  інновацій, розробка 
та впровадження яких вимагають ефективної 
системи обліку результатів діяльності, зокрема 
витрат.

Основними кроками на шляху до реалізації 
даної мети можуть стати:

– по-перше, залучення підприємства до вико-
ристання оптимальних підходів для складання 
внутрішньої звітності, систематизації інформації 
про витрати на інновації;

– по-друге, на нормативно-законодавчому рівні 
розроблення та затвердження окремого положен-
ня стандарту бухгалтерського обліку, який би ре-
гулював облік діяльності пов’язаної з інноваціями;

– по-третє, запровадження окремого рахун-
ку для ведення обліку витрат понесених під час 
здійснення інноваційних процесів.
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