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В умовах ринкової економіки інформація є одним з основних і найбільш дорогих 

ресурсів. Своєчасне забезпечення підприємства необхідною інформацією – основна умова 
його ефективного функціонування в ринковому конкурентному середовищі [1].  

Формування обліково-аналітичної інформації в процесі контролю інноваційних витрат 
підприємства має певні проблеми:  

– для обліку інноваційних витрат підприємства використовують рахунок 941 “Витрати 
на дослідження і розробки”, але на цьому рахунку відображена тільки частина інноваційних 
витрат (ще й менша частина). Бо більша частина інноваційних витрат не відокремлюються, 
та відображаються на рахунках 15 «Капітальні інвестиції», 23 «Виробництво», 91 
«Загальновиробничі витрати». Аналітичний облік за перерахованими вище рахунками 
підприємствами зазвичай не ведеться у розрізі витрат на інноваційну діяльність, тобто збір 
облікової інформації не можливий [2].  

– відсутні, затверджені на законодавчому рівні, методичні рекомендації з відображення 
на рахунках бухгалтерського обліку витрат на інновації, через що виникають суперечки та 
непорозуміння [3];  

– відсутні первинні та зведені документи щодо відображення в бухгалтерському обліку 
інноваційних витрат, що також не дозволяє отримувати відповідну обліково-аналітичну 
інформацію; 

– складання статистичних форм звітності стосовно інноваційних витрат потребує 
опрацювання значної кількості інформації [4]. 

Отже, на теперішній час не існує налагодженої та раціональної системи обліку та 
контролю інноваційних витрат, що робить не можливим формування повної, достовірної та 
оперативної обліково-аналітичної інформації у частині інноваційних витрат [5]. 

Напрямки удосконалення формування обліково-аналітичної інформації в процесі 
контролю інноваційних витрат представлені на рис. 1. 

Для удосконалення формування обліково-аналітичної інформації в процесі контролю 
інноваційних витрат доцільно: 

– розробити організаційно-методичне забезпечення контролю інноваційних витрат 
підприємства, що забезпечить оперативно виявити відхилення фактичних інноваційних 
витрат від планових та нормативних і вжити відповідних заходів щодо запобігання їм у 
наступних періодах діяльності; 

– розробити документальне забезпечення для формування обліково-аналітичної 
інформації в процесі контролю інноваційних витрат підприємства, що дозволить достовірно, 
своєчасно і кваліфіковано представити результати здійсненого контролю зацікавленим 
користувачам [6]. 

Отже, для формування обліково-аналітичної інформації в процесі контролю 
інноваційних витрат необхідно створити чітку, логічну обґрунтовану, ефективну комплексну 
систему обліку інноваційних витрат.  

Для обліку інноваційних витрат до синтетичних рахунків доцільно, відкривати окремі 
аналітичні рахункиза видами інноваційних витрат, на основі яких доцільно складати 
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Розробка організаційно-методичного 
забезпечення контролю інноваційних 

витрат підприємства 

Розробка документального 
забезпечення для формування обліково-

аналітичної інформації 

Визначення етапів проведення 
контролю інноваційних витрат Розробка робочих документів: 

1. Етапи впровадження інноваційного 
рішення. 
2. Планові інноваційні витрати. 
3. Картка обліку фактичних 
інноваційних витрат. 
4. Порівняльна відомість іннова-
ційних витрат 

Розробка тестів для оцінювання 
системи бухгалтерського обліку та 

внутрішнього контролю 
 інноваційних витрат 

Побудова організаційної моделі 
контролю інноваційнихвитрат 

підприємства 

Розробка Плану-програми контролю 
інноваційних витратпідприємства 

Відсутність єдиних 
методичних 

рекомендації з 
відображення на 

рахунках 
бухгалтерського обліку 

витрат на інновації 

Відсутність первинних 
та зведених документів, 

облікових регістрів, 
досконалої форми 

статистичної звітності 
щодо відображення 
інноваційних витрат 

Відсутність методичних 
роз’яснень щодо 

контролю інноваційних 
витрат, які б охоплювали 

всі напрямки 
інноваційної діяльності  
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внутрішні документи (відомості, звіти). Це дозволить систематизувати та накопичувати 
облікову інформацію в розрізі інноваційних витрат, що в свою чергу дасть змогу більш 
ефективно використовувати її для мети управління. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Рисунок 1  Напрямки удосконалення формування обліково-аналітичної інформації в 
процесі контролю інноваційних витрат 
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Отримана в результаті контролю інноваційних витрат обліково-аналітична інформація 
використовується для подальшого здійснення аналізу, планування інноваційної діяльності 
підприємства та визначення ступеня її ефективності [5]. 
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