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підприємства, яка зважаючи на висококонкурентне 
середовище, в якому доводиться здійснювати гос-
подарську діяльність вітчизняним підприємствам, 
передбачає аналіз і оцінку фінансово-економічних 
показників їх роботи, своєчасне виявлення й усу-
нення не бажаних змін та визначення шляхів подо-
лання у майбутньому.

Ефективність проведення економічної діагнос-
тики залежить від наявності необхідних знань щодо 
використання методологічного апарату та інстру-
ментарію.
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Постановка проблеми. Необхідність пошуку шля-

хів подолання фінансової кризи, оновлення вироб-
ничого сектору, забезпечення конкурентоспромож-
ності вітчизняних підприємств на світовому ринку 
обумовлює зростання ролі механізмів інноваційного 
розвитку. Гострий дефіцит ресурсів для інновацій-
ного розвитку визначає підвищення вимог до системи 
управління витратами на інноваційну діяльність під-
приємств. Ефективність управління витратами на 
інноваційну діяльність підприємства багато в чому 
залежить від якості інформаційних та аналітичних 
моделей, що забезпечують прийняття управлінських 
рішень в інноваційній сфері. В зв’язку із цим питання 
формування кількісної моделі інноваційної діяльності 
за допомогою бухгалтерського обліку та дослідження 
інструментарію аналізу показників інноваційної 
діяльності набувають особливої актуальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Не зва-
жаючи на широке коло досліджень в інноваційній 
сфері питання інформаційно-аналітичного забезпе-
чення управління витратами на інноваційну діяль-
ність підприємств й досі не є остаточно вирішеним. 
Існуючи методичні підходи можна розділити на дві 
групи: адаптовані до ринкових умов господарювання, 
та придатні до умов планової економіки. Але, сьо-
годні виникає об’єктивна необхідність формування 
методичних підходів придатних до умов кризової 
перехідної економіки, що враховують умови неви-
значеності та мінливості зовнішнього та внутріш-
нього середовища господарювання. Це потребує вио-
кремлення витрат на інноваційну діяльність в якості 
самостійного об’єкту аналізу, використання нових 
аналітичних підходів з метою підвищення прогнозо-
ваності та керованості інвестицій в інновації. Вирі-
шенню цих питань в сучасній науковій літературі не 
приділяється належної уваги.

Постановка завдання. Метою даного дослідження 
є пошук шляхів вдосконалення інформаційно-ана-
літичного забезпечення управління витратами на 
інноваційну діяльність підприємства на основі дослі-
дження теоретичних аспектів обліку та аналізу 
витрат на інноваційну діяльність підприємства в 
умовах невизначеності зовнішнього та внутрішнього 
середовища, дефіциту фінансових ресурсів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Інно-
ваційна діяльність підприємств характеризується 
цілеспрямованою реалізацією інноваційної політики, 
яка в свою чергу стимулює підвищення інновацій-
ного потенціалу підприємства [1, с. 16].

В Законі України «Про інноваційну діяльність» 
№ 40-IV від 4 липня 2002 року [2] термін «іннова-
ційна діяльність» трактується як діяльність спря-
мована на використання і комерціалізацію резуль-
татів наукових досліджень та розробок та зумовлює 
випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів 
та послуг.

Інноваційна діяльність характеризується послі-
довністю етапів здійснення наукових досліджень, 
експеріментально-конструкторських розробок, захо-
дів щодо освоєння нового виробництва, забезпечення 
реалізації нової продукції на ринку. Нова продук-
ція чи технологія повинні пройти шлях від ідеї до 
матеріалізованого результату, із притаманними йому 
зовнішніми та внутрішніми корисними ефектами.

Предметом обліку у сфері інноваційної діяльності 
є сукупність таких об’єктів обліку, як: господарські 
засоби і джерела господарських засобів, господарські 
процеси і господарські операції. Окремим об’єктом 
обліку є витрати на інноваційну діяльність підпри-
ємства як ключовий показник інноваційного процесу.

Характеристика складного інноваційного про-
цесу, що піддається впливу численних (й у тому 
числі випадкових) чинників може здійснюватися з 
різних позицій за допомогою моментних і трендових 
показників, що характеризують стан, зміну і напрям 
розвитку досліджуваного процесу.

При цьому, як указує Бабицкий А.Ф., статика 
дає нам картину статичного, тобто нерухомого, стану 
субстанцій, які беруть участь в розвитку процесу. 
Кінематика визначає зміну субстанцій та їх розташу-
вання в просторі без урахування причин таких змін. 
Динаміка визначає причини зміни самих субстанцій 
та їх розташування в просторі [3, з. 32].

Проектуючи вказані вище положення на еконо-
мічні субстанції, можна зробити висновок про те, 
що бухгалтерський облік дає нам в більшій мірі 
інформацію про статику і кінематику економічного 
явища, що вивчається, і тільки аналіз як вищий 
рівень обліку дозволяє одержувати інформацію про 
динаміку досліджуваного об'єкту.

Виходячи з наявності двох основних компонентів 
інновації (нематеріальної і матеріальної), можна виді-
лити два напрями витрат: витрати, пов'язані з придбан-
ням або розробкою нематеріального активу та витрати 
зв'язані з використанням цього активу – створенням 
матеріального результату інноваційної діяльності.

При цьому частина витрат, перетворених в нема-
теріальну складову інновації відноситься на поточні 
витрати, а частина капіталізується у вигляді нема-
теріального активу, за умови можливості отри-
мання вигод від його реалізації або використання, а 
також наявності достовірної інформації для оцінки 
пов'язаних з його отриманням витрат.

Дослідження питань оцінки вартості нематеріаль-
ного активу у сфері інноваційної діяльності, дозво-
ляє зробити висновок про наявність наступних осо-
бливостей: експертно-аналітичний характер оцінки, 
опосередкованість споживацької вартості новини, 
відсутність прямого зв’язку між витратами на НДР 
та ринковою вартістю нематеріального активу.

Проведення НДКР може здійснюватися силами 
підприємства, або за замовленням у сторонньої орга-
нізації. Продукт науково-інтелектуальної розробки 
може бути придбаний або одержаний безвідплатно 
в готовому вигляді. Реалізація комплексу НДКР 
силами підприємства забезпечує економію витрат, 
у зв'язку з відсутністю необхідності забезпечення 
норми прибутку стороннього підприємства.

Облік і контроль науково-дослідних робіт орієнто-
ваний на наступні аспекти: виконання тематичного 
плану; контроль за своєчасністю, достовірністю відо-
браження собівартості; забезпечення економії; розра-
хунок фінансових результатів за проектами. Витрати 
в сфері інноваційної діяльності знаходять своє відо-
браження також і у фінансовій звітності. Загальна 
сума витрат на дослідження відображається в при-
мітках до фінансової звітності, а капітальні витрати, 
здійснені в процесі реалізації інноваційного проекту, 
відображаються у складі інвестиційної діяльності.

Важливе значення при дослідженні особливостей 
інформаційного забезпечення управління витратами 
на інноваційну діяльність має формування моделі 
розподілу витрат та їх економії, як вихідної пере-
думови формування структури інформаційної сис-
теми. При цьому динамічний розвиток інновацій-
ного середовища та внутрішніх трансформаційних 
процесів потребує використання процесного підходу 
до вирішення даного завдання (рис. 1).

Передінвестиційна стадія характеризується 
витратами, пов’язаними із фінансуванням НДР. 
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Інвестиційна стадія є найбільш витратоємною, тому 
що пов’язана із збільшенням основних та оборотних 
фондів, обумовлених потребами налагодження та 
освоєння нового виробництва.

Передінвестиційна та інвестиційна стадії харак-
теризуються найбільшою відповідальністю керівни-
ків та найбільшим рівнем ризику тому що ресурси, 
витрачені на цих стадіях, не компенсуються повністю 
чи частково у випадку неефективної реалізації інвес-
тиційно-інноваційного проекту.

Стадія виробництва відіграє важливу роль, тому 
що в її межах здійснюється покриття всіх витрат 
інноваційного проекту та формування прибутків, в 
тому числі і зовнішнього характеру.

На стадії освоєння споживання споживач несе 
витрати, пов’язані із адаптацією до споживання 
нової продукції. Ці витрати покриваються вигодами 
від зниження ціни чи підвищення споживацьких 
якостей кінцевої продукції, а також споживацьких 
якостей продукції, корисних на подальших стадіях 
суспільного виробництва.

Запропонована логічна схема дозволяє комплек-
сно підійти до процесу управління інноваційними 
витратами, структурувати інформаційне забезпе-
чення прийняття управлінських з урахуванням 
зовнішньої складової утворення витрат та вигод 
інноваційного проекту.

На основі розглянутих особливостей обліку 
витрат інноваційної діяльності, можна запропону-
вати такі напрямки вдосконалення інформаційного 
забезпечення управління витратами на інноваційну 
діяльність підприємства:

– вдосконалення інструментарію оцінки 
взаємозв’язку витрат на науково-технічну розробку 
та її ринкової вартості;

– оптимізація механізму розподілу непрямих 
витрат в сфері інноваційної діяльності та збору даних 
щодо витрат інноваційної діяльності в системі рахун-
ків бухгалтерського обліку;

– розробка заходів щодо консолідації даних про 
капіталізовані у вигляді нематеріального активу, 
віднесені на витрати майбутніх періодів та віднесені 
на поточні витрати інноваційні ресурси;

– вдосконалення механізму обліку, оцінки ефек-
тивності та стимулювання праці в інноваційній сфері;

– упорядкування та структуризація інформацій-
ного забезпечення згідно до управлінських потреб та 
динаміки внутрішнього та зовнішнього середовища.

Розвиток управлінської думки обумовлює підви-
щення ролі аналізу, що забезпечує структуризацію 
об’єкту дослідження, розділення його на елементи 
та дослідження зв’язків, відносин, впливу окре-
мих факторів на формування вихідних параметрів 
об’єкту управління. Важливим елементом управ-
ління в сфері інноваційної діяльності є витрати, що 
характеризують вартість ресурсів, спрямованих на 
забезпечення реалізації інноваційних проектів.

Витрати на інноваційну діяльність слід розгля-
дати як економічну категорію, що характеризує фор-
мування, використання й трансформацію ресурсів 
інноваційної сфери господарювання.

Метою аналізу витрат на інноваційну діяльність є 
забезпечення прийняття ефективних управлінський 
рішень. Аналіз витрат виступає інструментом фор-
мування вихідної інформації для цілей управління. 
Виходячи з того, що похибки та неточності допущені 
в ході аналізу витрат на інноваційну діяльність від-
дзеркалюються в прийнятті неоптимальних управлін-
ських рішень, важливе значення має правильний під-
бір методів аналізу витрат на інноваційну діяльність.

Рис. 1. Логічна схема розподілу витрат та їх економії на різних етапах інноваційного циклу
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Структурно-логічна схема аналізу витрат на інно-

ваційну діяльність наведена на рис. 2. За критерієм 
часу можна виділити такі різновиди аналізу: попере-
дній, поточний та ретроспективний. Кожний із цих 
видів аналізу виконує визначені функції. Попередній 
аналіз передбачає розробку прогнозних показників 
витрат та попередню оцінку їх ефективності.

Поточний аналіз забезпечує отримання оператив-
ної інформації щодо реалізації плану формування 
витрат на інноваційну діяльність, що забезпечує 
можливість оперативного реагування на негативні 
відхилення, прийняття коректуючих управлінських 
рішень. Ретроспективний аналіз дозволяє зробити 
оцінку ступеню досягнення поставлених цілей управ-
ління витратами на інноваційну діяльність. Резуль-
тати ретроспективного аналізу не дозволяють змі-
нити результати реалізації інноваційного проекту, 
але дозволяють внести необхідні корективи в системі 
управління витратами з метою запобігання виник-
ненню негативних явищ та удосконалення існуючої 
системи управління.

В процесі аналізу витрат на інноваційну діяльність 
виникає низка проблем, серед яких слід виділити 
складність ідентифікації та виокремлення витрат на 
інноваційну діяльність із загальної суми витрат під-
приємства, складність оцінки окремих груп витрат у 
вартісному виразі, відсутність прямого зв’язку між 
витратами на створення та вартістю об’єкта промис-
лової вартості, що використовується 
в процесі інноваційної діяльності.

Виділення поряд із кількісним 
аналізом якісного пов’язано із наяв-
ністю слабо структурованих про-
блем в управлінні витратами на 
інноваційну діяльність підприєм-
ства. Вирішення цих проблем мож-
ливо завдяки використанню нефор-
мальних методів якісного аналізу.

В залежності від суб'єктів, що 
здійснюють аналітичні процедури 
можна виділити внутрішній ана-
ліз, який здійснюється керівниками 
та власниками підприємства, та 
зовнішній аналіз, який виконується 
сторонніми організаціями (напри-
клад аудиторськими, консалтинго-
вими фірмами) та іншими зацікав-
леними особами.

В залежності від необхідної 
повноти проведення аналізу можна 
виділити комплексний (повний) ана-
ліз та частковий, спрямований на 
аналіз окремих аспектів формування 
витрат на інноваційну діяльність.

Відповідно до логіки побудови 
аналітичних процедур можна виді-
лити: трендовий аналіз, структур-
ний аналіз, порівняльний аналіз 
та коефіцієнтний аналіз витрат. 
Трендовий аналіз дозволяє оці-
нити динаміку формування витрат 
за періодами, етапами інновацій-
ного проекту. Структурний аналіз 
виявляє склад та співвідношення 
між окремими видами витрат. На 
основі порівняльного аналізу здій-
снюється зіставлення показників 
витрат за аналогічними проектами, 
що дозволяє оцінити абсолютні та 
відносні відхилення. Коефіцієнтний 

аналіз базується на розрахунках співвідношень між 
різноманітними показниками витрат на інноваційну 
діяльність.

В системі аналізу витрат на інноваційну діяль-
ність слід також виокремити такі важливі напрями: 
аналіз виконання плану формування витрат (аналіз 
«план-факт»), факторний аналіз, аналіз ефективності 
витрат. Аналіз «план-факт» зводиться до визначення 
відхилень фактичних показників формування витрат 
на інноваційну діяльність від запланованих, а фак-
торний аналіз в свою чергу дозволяє встановити при-
чини цих відхилень. Найбільш важливе значення 
має аналіз ефективності витрат на інноваційну діяль-
ність, тому що він дозволяє отримати оцінку резуль-
тативності заходів щодо впровадження інноваційних 
проектів, їх зовнішній та внутрішній ефект, вихо-
дячи із співвідношення витрачених ресурсів та отри-
маного позитивного ефекту.

Враховуючи умовно-безперервний характер гос-
подарської діяльності, та практичну можливість 
визначення меж реалізації окремого інноваційного 
проекту в майбутньому, оцінка ефективності витрат 
на інноваційну діяльність може бути здійснена лише 
на окремий момент часу, за окремий період, а кінце-
вий результат інноваційної діяльності носить вірогід-
ний характер.

При здійсненні аналізу витрат на інноваційну 
діяльність слід враховувати такі їх властивості: 

Рис. 2. Структурно-логічна схема аналізу витрат  
на інноваційну діяльність підприємства
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складність прогнозування, ризикованість, альтер-
нативність. Враховуючи визначені особливості, при 
формуванні плану витрат на інноваційну діяльність 
слід розробляти декілька сценаріїв: оптимістич-
ний, песимістичний та реалістичний. Використання 
методу сценаріїв забезпечує варіативність управ-
ління витратами та можливість попередньої роз-
робки заходів щодо подолання наслідків можливої 
реалізації песимістичного сценарію розвитку подій. 
Метод сценаріїв дозволяє також оцінити можливі 
ризики ще до початку реалізації інноваційного про-
екту. Оцінка ризиків займає ключове місце в системі 
аналізу витрат на інноваційну діяльність. На основі 
оцінки ризику формується показник, що характери-
зує додаткові обмеження рівня ефективності – показ-
ник премії за ризик. Інноваційні проекти прибуток 
за якими не забезпечує необхідний рівень премії за 
ризик поряд із безризиковою нормою рентабельності 
не є придатними для реалізації. Властивість альтер-
нативності витрат на інноваційну діяльність обу-
мовлює використання методів порівняльної оцінки 
ефективності. Саме вибір найбільш оптимального 
варіанту з можливих, із врахуванням дефіциту 
фінансових ресурсів, факторів ризику та невизначе-
ності є основою ефективного інтенсивного розвитку 
підприємства. Альтернативність може втілюватися 
і в межах одного інноваційного проекту у вигляді 
можливості прийняття різноманітних рішень щодо 
подальшої реалізації проекту, вирішення проблем, 
що виникають в процесі його реалізації.

Система аналізу взаємопов’язана із системою 
контролю витрат на інноваційну діяльність. Вони 
разом забезпечують реалізацію контрольно-аналі-
тичної функції в управлінні. Ключовим завданням 
контролю витрат на інноваційну діяльність слід вва-
жати дослідження витрат на інноваційну діяльність 
підприємства з метою пошуку резервів підвищення 
об'єму випуску інноваційної продукції, підвищення 
рівня її якості, забезпечення обґрунтованого відне-
сення витрат на собівартість інноваційної продук-
ції та підтвердження достовірності віднесення їх 
до конкретного періоду. Формами контролю витрат 

на інноваційну діяльність є внутрішній та зовніш-
ній контроль. Зовнішній контроль витрат на інно-
ваційну діяльність може бути доцільним, в процесі 
проведення державної експертизи інноваційного 
проекту з метою отримання податкових пільг чи 
державного фінансування.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, вирішення багатоаспектних питань іннова-
ційної діяльності підприємства вимагає посилення 
інформаційно-аналітичної функції в управлінні 
витратами на інноваційну діяльність. У зв'язку 
із цим ключовою проблемою є удосконалення сис-
теми обліку та аналізу витрат на інноваційну діяль-
ність. Вивчення теоретичних аспектів обліку витрат 
на інноваційну діяльність підприємства дозволило 
визначити особливості формування кількісної моделі 
інноваційної діяльності підприємства та розробити 
модель розподілу витрат та їх економії по окремих 
етапах інноваційного циклу.

Дослідження інструментарію аналізу витрат на 
інноваційну діяльність дозволило здійснити упоряд-
кування його структури за ознаками часу проведення 
аналізу, напрямів аналізу, визначити особливості 
витрат на інноваційну діяльність як об'єкту аналізу 
та проблеми аналітичного дослідження витрат на 
інноваційну діяльність.

Подальші дослідження можуть бути спрямовані 
на пошук індикаторів ефективності формування 
витрат на інноваційну діяльність, розробку інтегро-
ваних показників ефективності управління витра-
тами на інноваційну діяльність.
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