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Визначені завдання управлінського обліку інноваційної діяльності. Обґрунтовано можливі варіанти відображення витрат на 
інноваційну діяльність в системі синтетичних рахунків. Запропоновано облік витрат інноваційної діяльності проводити на рахунку 
39 «Витрати майбутніх періодів». Визначено основні види інноваційної діяльності: виробництво нової продукції та надання по-
слуг, технологічна, ринкова, агентських відносин, культурно-етична. Доведено доцільність формування і систематизації управлін-
ської звітності за об’єктами інноваційної діяльності.
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Определены задачи управленческого учета инновационной деятельности. Обоснованы возможные варианты отражения 
расходов на инновационную деятельность в системе синтетических счетов. Предложено учет расходов инновационной дея-
тельности проводить на счете 39 «Расходы будущих периодов». Определены основные виды инновационной деятельности: 
производство новой продукции и услуг, технологическая, рыночная, агентских отношений, культурно-этическая. Доказана целе-
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Постановка проблеми. В умовах швидкозмінних 
глобалізаційних процесів одним із шляхів реформу-
вання вітчизняної економіки є вибір інноваційного 
напряму розвитку, що стимулює орієнтацію на всес-
торонній розвиток галузей економіки, пов’язаних з 
інноваційними змінами, виробництвом інноваційної 
продукції, наданням послуг, в основу яких покла-
дено інноваційний компонент. Неординарність і спе-
цифіка інноваційного процесу, його новизна та від-
сутність на сьогодні наукових теорій, методології та 
практичного досвіду впровадження інноваційної ді-
яльності, чутливість до змін внутрішньої організа-
ційної системи і зовнішнього середовища вимагають 
постійного діагностичного моніторингу управлін-
ських рішень. Виникає постійна потреба в отриманні 
достовірної економічної інформації про інноваційну 
діяльність підприємства.

Для ефективного використання інноваційних ме-
ханізмів вітчизняним підприємствам потрібно за-
безпечити розкриття відповідної інформації для 
прийняття управлінських рішень. Це зумовлює не-
обхідність побудови методики формування управлін-
ської звітності та відповідної системи управлінського 
обліку інноваційної діяльності, адекватної потребам 
користувачів інформації, на основі використання 
існуючих вітчизняних напрацювань, зарубіжного 
досвіду з урахуванням розвитку національних осо-
бливостей ринкової економіки та культури націо-
нального бізнесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окрес-
лена проблема знайшла досить широке висвітлення 
у наукових працях вітчизняних і зарубіжних вче-
них. Висвітленню питань економічної сутності ін-
новацій присвятили свої роботи академіки В. Геєць, 
А. Чухно. Питання економічної теорії у контексті 
теорії інновацій та розвитку світової наукової думки 

розглянуто у працях П. Друкера [4], Й. Шумпетера 
[14], Б. Санто, Ф. Ніксона, Х. Хауштайна; економіч-
ної природи інноваційних процесів та особливостей 
в умовах національної економіки – Л.Л. Антонюк, 
В.С. Савчука, О.О. Лапко. Крім того, інноваційний 
напрям розвитку вітчизняних підприємств та про-
блемні аспекти системи облiково-аналiтичного забез-
печення iнновацiйної дiяльностi відображені в на-
укових працях О.Д. Богашко [1], Б.І. Валуєва [2], 
О.І. Грицай [3], О.В. Кантаєвої [6], Я.Д. Крупки 
[7], С.О. Левицької [8], І.В. Мельничук [9], Н.І. Со-
ловйової [11], Н.А. Хрущ [12], К.С. Шапошнікова 
[13]. Проте вихід українських підприємств на сві-
товий ринок iнновацiй потребує більш досконалого 
iнформацiйного забезпечення інноваційної діяльнос-
ті, удосконалення облікового відображення, перегля-
ду методики облікового виміру, формування управ-
лінської звітності.

Постановка завдання. На основі приведених ар-
гументів можна сформулювати завдання досліджен-
ня, яке полягає у визначенні завдань управлінського 
обліку інноваційної діяльності, відображення у сис-
темі рахунків інноваційних процесів, систематизації 
управлінської звітності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Мето-
дологія управлінського обліку інноваційної діяль-
ності визначається новаціями з точки зору методик 
пізнання об’єктів та їх представлення користувачам. 
Традиційно, інновація – це нововведення в галу-
зі техніки, технології, організації праці або управ-
ління, засноване на використанні досягнень науки і 
передового досвіду, тобто, кінцевий результат інно-
ваційної діяльності. Відповідно до Закону України 
«Про інноваційну діяльність», інновації – це ново-
створені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурен-
тоздатні технології, продукція або послуги, а також 
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організаційно-технологічні рішення виробничого, 
адміністративного, комерційного або іншого харак-
теру, що істотно поліпшують структуру та якість ви-
робництва і (або) соціальної сфери [5, с. 883]. Тобто, 
в Законі чітко прослідковується виокремлення двох 
складових інновацій: новостворені речі і вдосконале-
ні. Крім того, інновації є матеріальні чи нематеріаль-
ні. Для відображення в обліку, оцінки та формуван-
ня управлінської звітності це має велике значення, 
оскільки впливає на вибір методики ідентифікації, 
відображення, обґрунтування інструментів обліко-
вих оцінок та потреби і можливості капіталізації.

Інноваційна діяльність (від англ. innovation – но-
вовведення) – це вид діяльності, пов’язаний із транс-
формацією наукових досліджень і розробок, інших 
науково-технологічних досягнень у новий чи з но-
вими якостями конкурентоспроможний продукт, 
введений на ринок, у новий чи якісно видозміне-
ний технологічний процес, що використовується у 
підприємницькій діяльності, чи новий підхід до со-
ціальних послуг, екологічних заходів, культурно-
етичного удосконалення особистості. Як правило, 
інноваційна діяльність спрямовується на комерціалі-
зацію накопичених знань, технологій і обладнання, 
корпоративних (внутрішніх) і агентських (зовніш-
ніх) відносин.

Відповідно, інноваційна діяльність стосується не 
лише виробництва інноваційного продукту, а претен-
дує на більш широкий обсяг, який охоплює техно-
логічні інновації (інноваційна діяльність, пов’язана 
із впровадженням нових технологій: виробництва, 
логістики, менеджменту, маркетингу, обліку, аналі-
зу, контролю), ринкові інновації (інноваційна діяль-
ність, пов’язана із засвоєнням нових ринків збуту іс-
нуючих або інноваційних продуктів, товарів, послуг), 
культурні інновації (інноваційна діяльність, спрямо-
вана на перепрограмування інноваційного мислення 
учасників бізнес-процесів, на розвиток інтелектуаль-
ної складової власного капіталу організації).

За визначенням К.С. Шапошнікова, інноваційна 
культура є провідним чинником розвитку інновацій-
них процесів національної економіки. Важливим, з 
погляду автора, є розвиток управління з орієнтаці-
єю на систему цінностей персоналу та формуванням 
спільних цінностей інноваційної культури. На пер-
ший план виходить чинник мотивації, який прояв-
ляється через дві системи – економічну і соціально-
психологічну [13, с. 128].

З метою формування інформаційних масивів в 
управлінській звітності пропонується класифікувати 
інновації у розрізі облікових об’єктів:

– товарна – впровадження нового продукту, або 
якісних змін старого;

– технологічна – впровадження нових техноло-
гій, методів виробництва;

–  ринкова – оновлення механізмів формування 
нового споживчого ринку або сектору ринку і збуту 
товарної продукції і послуг;

–  логістична – освоєння нових методик форму-
вання переміщень і джерел постачання сировинних 
ресурсів;

– маркетингова – розробка нових методик просу-
вання продукції на ринку, нові способи моніторингу 
ринку;

– управлінська – реорганізація структури управ-
ління;

– інформаційна – реформування або трансформа-
ція обліково-аналітичної і контролюючої систем;

– соціальна – впровадження нових соціальних 
програм для працівників підприємства;

– екологічна – впровадження нових заходів для 
забезпечення охорони довкілля;

– культурно-етична – формування у працівників 
підприємства нового мислення стосовно життєво-орі-
єнтованих цінностей.

Приведена класифікація доводить, що неможливо 
застосовувати єдиний вартісний вимірник для оцін-
ки інноваційної діяльності у її повному відображен-
ні. Наприклад, культурно-етичні інновації можуть 
вимірюватися з точки зору узагальненої оцінки змін 
на покращення психологічного клімату в колекти-
вах при виконанні певних завдань, при прийнятті 
рішень менеджерами тощо. Відповідно, наявність та-
ких інновацій показує ефект і посилює досягнення 
ефективності. Ефект не має вартісного виміру, але 
характеризує позитивні зміни. Ефективність має 
вартісний вимір і також характеризує зміни, але роз-
раховані за визначеною і прийнятою для певної цілі 
методикою.

О.Л. Богашко розглядає два основні види іннова-
цій: внутрішньофірмові і радикальні [1, с. 13]. Вну-
трішньофірмові визначаються як необхідний рівень 
новизни, досягнутий порівняно з продукцією, яка ра-
ніше випускалася підприємством. Аналогічно це ви-
значення можна застосувати до інноваційних послуг, 
технологій, ринків тощо. Радикальними вважають 
інновації, які засвідчують абсолютно новий продукт, 
послугу, технологію, ринок, систему агентських від-
носин, механізми управління, принципи ведення об-
ліку, аналізу і контролю, культурно-етичні норми.

Для розробки методології управлінського обліку 
і формування звітності інноваційної діяльності, по-
трібно враховувати теорію інноваційних хвиль, за-
початковану у 40-і роки XX ст. австрійським еко-
номістом Й.А. Шумпетером [10]. У своїй теорії він 
доводив, що інноваційні хвилі, відлік яких ведеть-
ся з промислової революції XVIII ст. в Англії, ма-
ють тривалість появи і зникнення 50-60 років. Кож-
на нова хвиля приносить із собою початок чергової 
«економічної епохи», що характеризується різким 
зростанням інвестицій, а потім знову йде новий спад. 
Кожна нова хвиля в цілому приносить економічне 
зростання для країни. Інноваційні хвилі з часом 
стають дедалі коротшими. Це свідчить про потребу 
швидше реагувати на зміни. Виграє той, хто зорієн-
тується в нових умовах, адаптувавши головний ін-
струмент управління організаціями – обліково-ана-
літичну і контролюючу системи.

Завдання управлінського обліку інноваційної ді-
яльності полягають у інформаційному забезпеченні 
процесу прийняття рішень щодо управління іннова-
ційними процесами на підприємстві. Деталізовано 
завдання можна представити наступним чином:

– ідентифікація об’єктів інноваційної діяльності (за 
видами, які були наведені вище, і в розрізі видів за 
індивідуальними одиницями чи подібними групами);

– обліковий вимір об’єктів інноваційної діяльності; 
– надання оперативної інформації для управління 

процесами розробки, впровадження і реалізації ін-
новацій; 

– синтетичний облік процесів інноваційної діяль-
ності в системі рахунків і бухгалтерських проведень; 

– аналітичне відображення господарських опера-
цій, пов’язаних з інноваційною діяльністю, їх дета-
лізоване групування за визначеними обліковою по-
літикою класифікаційними ознаками;

– формування управлінської, бухгалтерської і 
статистичної звітності для контролю за процесами 
створення, впровадження і реалізації продуктів ін-
новаційної діяльності.
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процесів інноваційної діяльності ставлять перед об-
ліковою наукою цілий ряд складних питань, які сто-
суються усіх елементів методології. Обсяг статті не 
дозволяє розглянути кожен з них. Проте в цілому 
можна окреслити найбільш вагомі проблемні питан-
ня і шляхи їх вирішення.

Важливим показником, що дає змогу представити 
в управлінських звітах та визначити загальний обсяг 
і структуру цього виду діяльності, є витрати на впро-
вадження інновацій безпосередньо на підприємстві.

Для вирішення проблеми обліку інноваційних ви-
трат пропонуємо застосовувати синтетичний рахунок 
39 «Витрати майбутніх періодів», субрахунок «Інно-
ваційні витрати». Для забезпечення інформацією по 
ідентифікованих об’єктах та проведення економічно-
го аналізу за змінами в динаміці, за складом і струк-
турою витрат – доцільно відкривати аналітичні ра-
хунки з назвою у відповідності до класифікаційних 
груп. Можна скористатися узагальненим варіантом, 
згрупованим в окремі додаткові групи:

39Х.1 – витрати на інноваційну діяльність, 
пов’язану з продукцією;

39Х.2 – витрати на інноваційну діяльність, 
пов’язану з технологіями;

39Х.3 – витрати на інноваційну діяльність, 
пов’язану з ринками;

39Х.4 – витрати на інноваційну діяльність, 
пов’язану з управлінням і організацією підприєм-
ства;

39Х.5 – витрати на інноваційну діяльність, 
пов’язану із вдосконаленням інформаційно-аналітич-
них і контролюючих систем;

39Х.6 – витрати на інноваційну діяльність, 
пов’язану з культурно-етичними нормами.

На нашу думку, даний метод є зручним, тому що 
у процесі здійснення інноваційної діяльності під-
приємство наперед не знає, яким буде результат. 
Тому можливі три варіанти розв’язання ситуації: 
1) результат є позитивним, тобто продукція чи по-
слуга визнана ринком як інноваційна (при цьому до-
цільно списувати витрати на рахунок 941 «Витрати 
на дослідження і розробки», на якому передбачено 
вести облік витрат, пов’язаних з дослідженнями та 
розробками, що здійснює підприємство, якщо такі 
дослідження та розробки відповідають Положенню 
(стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні 
активи»; 2) результат є негативним, незалежно від 
причин і винуватців (при цьому доцільно списувати 
витрати на рахунок 947 «Нестачі і втрати від псуван-
ня матеріальних цінностей», і, відповідно, визнавати 
їх втратами чи прорахунками); 3) результат не може 
бути відомим у звітному періоді (сума витрат зали-
шається на балансі на рахунку 39 «Витрати майбут-
ніх періодів» на відповідному субрахунку).

Запропоновані субрахунки забезпечать можли-
вість поступового накопичення інформації про ви-
трати інноваційної діяльності, понесені на етапах 
виробництва та реалізації інновації, а також їх по-
ступове списання залежно від отримання чи не отри-
мання результату. 

Управлінську звітність доцільно формувати за 
об’єктами інноваційної діяльності, зокрема: «Управ-
лінський звіт по виконанню інноваційних програм і 
проектів»; «Управлінський звіт з впровадження нових 
знань та інтелектуальних продуктів»; «Управлінський 
звіт з впровадження нового виробничого обладнання 
та процесів»; «Управлінський звіт з впровадження но-
вої інфраструктури виробництва і підприємництва»; 
«Управлінський звіт з впровадження нових організа-

ційних і управлінських систем, що істотно поліпшують 
структуру і якість виробничої, соціальної, екологічної 
та культурно-етичної сфери»; «Управлінський звіт з 
впровадження нових механізмів формування спожив-
чого ринку і збуту товарної продукції і послуг».

У комплексі управлінські звіти створюють банк 
даних для постійного використання у процесі при-
йняття рішень щодо інноваційної діяльності. Для 
його ефективного функціонування доцільно розроби-
ти стандарти (правила) формування управлінських 
звітів у їх загальному вигляді. Такий підхід дасть 
можливість накопичувати інформацію за певні пе-
ріоди з метою проведення аналітичних процедур, 
діагностики результатів, визначення ефективнос-
ті інновацій, прогнозування майбутніх інновацій-
них витрат. Банк даних повинен містити довідники, 
класифіковані за видами наявної на конкретному 
підприємстві інноваційної діяльності. Це значно 
полегшить і зробить цілеспрямованою роботу з пла-
нування, бюджетування, обліку, аналізу і контролю 
за провадженням інноваційної діяльності.

Управлінські звіти, по суті, відіграють роль ді-
агностичних інструментів для моніторингу прохо-
дження процесу інноваційної діяльності. При цьому 
рекомендуємо умовний поділ управлінських звітів на 
чотири частини, кожна з яких є уособленням специ-
фічної інформації для прийняття рішень. Усі части-
ни є взаємопов’язаними і застосовуються в комплек-
сній послідовності, зокрема: 1) базові управлінські 
звіти; 2) управлінські звіти для оцінки виконання 
продуктивності; 3) управлінські звіти по науко-
місткості інновацій та використанню нових знань; 
4) управлінські звіти по розподілу ресурсів. Базові 
управлінські звіти містять стандартний набір показ-
ників, які свідчать про виконання бюджетів по інно-
ваційній діяльності. Якщо відхилення по відповід-
них показниках у нормі, то такі звіти не впливають 
на зміну рішень і відповідної системи управління. 
У разі встановлення відхилень, що не відповідають 
нормативам, проводяться аналітичні і контрольні 
процедури, які дадуть можливість визначити вели-
чину відхилень, вплив факторів на їх формування, 
що призведе до виявлення причин і винуватців. Ці 
ж самі методи і аналітичні і контрольні процедури 
дозволять розробити кілька варіантів ефективних рі-
шень стосовно усунення негативної ситуації.

Управлінські звіти для оцінки виконання продук-
тивності інноваційної діяльності мають спрямування 
на продуктивність розумової, тобто інтелектуальної 
праці. Даний показник не піддається прямому вимі-
ру, як то продуктивність фізичної праці чи продук-
тивність фізичного капіталу. Інтелектуальна праця 
не вимірюється ані часом, ані кількістю виробленої 
продукції. Це якісно новий вид діяльності, який 
прямо залежний від результату, який такою працею 
продукується. Узагальнений управлінський звіт з 
продуктивності містить показники сукупної продук-
тивності факторів виробництва інноваційного про-
дукту. При цьому четвертим фактором виробництва 
вважається інформаційний ресурс.

Якість інноваційної діяльності визначають два 
види ресурсів: інноваційний капітал та інтелектуаль-
на праця. Причому перший є обмеженим ресурсом, 
другий – необмеженим ні часом, ні фізичними пара-
метрами. Основою інтелектуальної праці є знання. 
Приріст знань примножує попередні знання. Такий 
процес є безмежним. Проблеми облікового відобра-
ження, оцінки і представлення в управлінській звіт-
ності інтелектуальних ресурсів є невирішеними на 
теперішній момент часу на рівні науки і методології 
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управлінського обліку. Підприємства, які володіють 
на достатньому рівні інтелектуальними ресурсами, 
мають високий інноваційний потенціал, а відповід-
но, конкурентоспроможні на ринку і стійкі до стрім-
ких змін глобалізаційної економіки.

Висновки з проведеного дослідження. Іннова-
ційна діяльність є специфічним об’єктом управлін-
ського обліку і потребує особливого дослідження 
на кожному конкретному підприємстві. У публіка-
ції узагальнено проблеми і сформульовані завдання 
управлінського обліку інноваційної діяльності. Пе-
редбачені можливі варіанти відображенні витрат на 
інноваційну діяльність у системі рахунків. Найбільш 
прийнятним для обліку витрат є рахунок 39 «Витра-
ти майбутніх періодів». Запропоновані субрахунки 
до вказаного рахунку забезпечать можливість посту-
пового накопичення інформації про витрати іннова-
ційної діяльності, понесені на етапах виробництва та 
реалізації інновації, а також їх поступове списання 
залежно від отримання чи не отримання результату.

Різноманітність інноваційної діяльності не дозво-
ляє сформувати стандартизовані правила відображен-
ня в обліку господарських операцій та уніфіковані 
форми управлінських звітів. Управлінську звітність 
доцільно формувати за об’єктами інноваційної діяль-
ності. Запропоновані варіанти управлінських звітів 
не можуть претендувати на досконалість хоча б з та-
кої точки зору, що неможливо передбачити повністю 
потребу в інформації для прийняття рішень. Також 
є дискусійним питання стосовно деталізації інфор-
мації в управлінських звітах, їх інтерпретації та 
змістовного наповнення, що окреслює спрямованість 
майбутніх досліджень з даної проблематики.
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