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Соловий С.Б., Пустовар В.В., Миленький В.М. Анализ развития аграр-
ного производства в Украине 

Рассмотрены проблемы развития аграрного производства в Украине, которые вы-
зывают негативные изменения в эффективности функционирования его основных сос-
тавляющих. Среди них основными определены низкая эффективность аграрного произ-
водства, ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к финансо-
во-кредитным рынкам, недостаточный уровень государственной поддержки и низкий 
уровень антимонопольной защиты субъектов аграрного производства и агропроизводи-
телей. Обоснованны ключевые направления развития аграрного производства: активиза-
ция, стабильность и последовательность государственной аграрной политики, в частнос-
ти в ее финансовой составляющей, формирование современной парадигмы финансовой 
политики развития сельского хозяйства страны и тому подобное. 

Ключевые слова: аграрное производство, сельскохозяйственное товаропроизводи-
тели, финансовая политика развития сельского хозяйства. 

Soloviy S.B., Pustovar V.V., Mylenkyi V.M. The Analysis of the Develop-
ment of Agricultural Production in Ukraine 

The problems of development of the agricultural production in Ukraine, which cause ne-
gative changes in the functioning of its main components, are viewed. Among them low effici-
ency of agricultural production, limited access to agricultural producers to financial and credit 
markets, lack of government support and a low level of antitrust protection of agricultural sub-
ject production and agricultural producers are defined. Reasonably key areas of agricultural 
production such as activation, stability and consistency of the state agrarian policy, especially 
in its financial component, the formation of the modern paradigm of financial policy of agricul-
tural development of the country and the like are substantiated. 

Key words: agricultural production, agricultural producers, financial policy of agricultu-
ral development. 

 

Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.11 

4. Економіка, планування та управління в галузях 293 

УДК 657:658.589 Доц. Н.С. Станасюк, канд. екон. наук;  
доц. О.І. Грицай, канд. екон. наук – НУ "Львівська політехніка" 

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ 
УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ІННОВАЦІЇ  

ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Досліджено систему облікового забезпечення процесу управління витратами на ін-
новації промислового підприємства. Розглянуто існуючі варіанти бухгалтерського облі-
ку витрат на інноваційні процеси та визначено номенклатуру статей цих витрат для про-
мислових підприємств. Встановлено невідповідність наявних кореспонденцій рахунків з 
обліку витрат на інноваційні процеси сучасним потребам управління. Запропоновано 
схему відображення витрат на інноваційні процеси шляхом виокремлення синтетичного 
рахунку "Витрати на інноваційні процеси". Враховуючи особливості витрат на іннова-
ційні процеси, наведено деталізацію їх аналітичного обліку. 

Ключові слова: облікове забезпечення, управління витратами, інноваційні процеси. 

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими 
науковими та практичними завданнями. Сучасні проблеми економіки Укра-
їни неможливо вирішити без використання у виробництві різних видів іннова-
цій. Конкурентоздатність підприємств значною мірою залежить не тільки від 
якісних характеристик продукції, а й від ефективності системи управління, зок-
рема від стану інформаційного забезпечення інноваційної діяльності, яке реалі-
зується через систему бухгалтерського обліку. Для ефективного управління вит-
ратами на інновації необхідно розробити науково обґрунтовану систему їх облі-
ку. Недоліком сучасного обліку є те, що немає єдиної системи рахунків для ві-
дображення витрат, пов'язаних з інноваціями. Існуючі облікові моделі не адек-
ватні різновидності інноваційних процесів і не надають достатньої кількості дос-
товірних даних для їх аналізування. У зв'язку з цим, для ефективного управління 
витратами на інноваційні процеси необхідно розробити науково обґрунтовану 
систему їх обліку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання обліку витрат в інно-
ваційній сфері промислових підприємств висвітлювали в своїх роботах такі уче-
ні: О. Бородкін, Н. Бортник, Б. Валуєв, Л. Гнилицька, А. Єфремов, О. Кантаєва 
та інші. Зокрема, у [1, с. 35] висвітлено можливість списання витрат, пов'язаних 
із підготовкою та освоєнням виробу, через застосування кошторисних ставок. 
Управлінський підхід на проблему класифікації витрат на інновації представле-
но в статті російського дослідника А.В Єфремова [6]. Вивчення та аналіз опублі-
кованих із цієї проблеми праць дають змогу стверджувати, що питання обліку 
витрат на інноваційні процеси потребують подальшого удосконалення. 

Актуальність теми обумовлена недостатністю теоретичних досліджень 
зазначених проблем і практичною значущістю обліку витрат на інноваційні про-
цеси для промислових підприємств та економіки України загалом. 

Метою дослідження є обґрунтування теоретичних і методичних поло-
жень, а також розроблення практичних рекомендацій щодо удосконалення сис-
теми облікового забезпечення інформацією про витрати на інноваційні процеси 
промислового підприємства. 

Основний матеріал дослідження. Узагальнивши дослідження зарубіж-
них [2] і вітчизняних [3, 8] науковців, а також врахувавши досвід діяльності про-
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мислових підприємств, можемо констатувати про використання такої номенкла-
тури витрат на інноваційні процеси, як подано на рис. 1. 

 
Рис. 1. Номенклатура статей витрат на інноваційні процеси 

Внаслідок проведених досліджень встановлено невідповідність інформа-
ційного забезпечення інноваційної діяльності сучасним потребам управління й 
аналізу. Проблема полягає у тому, що інформація стосовно витрат на іннова-
ційні процеси розпорошена на різних рахунках бухгалтерського обліку; відсутня 
внутрішня звітність, яка б надавала в систематизованому вигляді інформацію 
для оперативного управління витратами на інноваційні процеси; складання ста-
тистичних форм звітності стосовно витрат на інноваційні процеси потребує оп-
рацювання значної кількості інформації. 

Відсутність окремих методичних рекомендацій з обліку витрат на іннова-
ційні процеси призвела до їх розпорошення на різних рахунках, що ускладнює 
визначення собівартості кожного етапу робіт і формування загальної суми цих 
витрат [7, c. 27]. На цей час витрати на інноваційні процеси відображаються в 
обліку таким чином (рис. 2). 

 
Рис. 2. Схема відображення в обліку витрат на інноваційні процеси 

Часткове вирішення наведених вище проблем можливе за рахунок вико-
ристання в обліку запропонованого субрахунку 392 "Витрати на інноваційні 
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процеси". Вважаємо, що цей рахунок доцільно використовувати для витрат, 
пов'язаних з освоєнням нових виробництв та агрегатів, інноваційної продукції 
(робіт, послуг), оскільки отримання доходу від їх використання чи експлуатації 
буде відбуватися в майбутніх звітних періодах. За фактом завершення комплек-
су робіт, витрати майбутніх періодів включають до собівартості виготовленої 
продукції (виконаних робіт, наданих послуг). 

Табл. Господарські операції з обліку витрат на інноваційні процеси 
Кореспонденція 

рахунків 
№ 
з/п 

Суть схеми обліку витрат  
на інноваційні процеси Зміст господарської операції 

Дебет Кредит 
Відображено витрати на формування 
первісної вартості інноваційного 
об'єкта нематеріальних активів 

154 
20, 22, 23, 

661, 65, 131, 
372, 63, 685 1 

Капітальні витрати на іннова-
ційні процеси з метою ство-
рення нових видів  
нематеріальних активів 
 

Введено в експлуатацію інноваційний 
об'єкт нематеріальних активів 12 154 

Відображено витрати на формуван-
ня первісної вартості інноваційного 
об'єкта основних засобів 

152 
20, 22, 23, 

661, 65, 131, 
372, 63, 685 2  

Капітальні витрати на іннова-
ційні процеси з метою ство-
рення нових видів основних 
засобів Введено в експлуатацію іннова-

ційний об'єкт основних засобів 10 152 

3 

Поточні витрат на інноваційні 
процеси із включенням їх до 
витрат на дослідження і роз-
робки  

Включення до виробничої собівар-
тості витрат на дослідження і роз-
робку інноваційної продукції або 
робіт чи послуг 

941 
20, 22, 23, 

661, 65, 131, 
372, 63, 685 

Відображено виробничі витрати  
на інноваційні процеси в момент їх 
виникнення 

39 
20, 22, 23, 

661, 65, 131, 
372, 63, 685 4 

Накопичення витрат на  
інноваційні процеси на  
рахунку 39 "Витрати  
майбутніх періодів" Часткове списання виробничих вит-

рат майбутніх періодів на  
поточні витрати 

23 39 

5 

Поточні витрати на іннова-
ційні процеси з метою ство-
рення нових видів готової про-
дукції, із включенням їх до ви-
робничої собівартості 

Відображено включення до вироб-
ничої собівартості витрати пов'язані 
з підготовкою виробництва і ос-
воєнням нових видів продукції або 
робіт чи послуг 

23 
(відпо-
відний 
субра-
хунок) 

20, 22, 23, 
661, 65, 131, 
372, 63, 685 

Відображено зміну статутного капіталу 
після державної реєстрації об'єкта інте-
лектуальної власності та внесення змін 
до установчих документів 

46 40 
6 

Перенесення вартості ново-
створених інноваційних 
об'єктів необоротних активів 
на збільшення розміру  
власного капіталу Об'єкт інтелектуальної власності пе-

редано у власність підприємства 12 46 

Відображено формування резерву 
для фінансування витрат на іннова-
ції (технологічні, процесові,  
управлінські та маркетингові) 

23, 91-
94 474 

7 

Створення резерву забезпечен-
ня витрат інноваційної діяль-
ності (застосовують ті під-
приємства, у яких інноваційні 
процеси мають не разовий а 
системний характер). 

Списання витрат на інновації  
за рахунок раніше створеного  
резерву 

474 
 

20, 22, 23, 
661, 65, 372, 

631, 685 

8 

Введення окремого рахунку 
"Витрати на інноваційні про-
цеси" для отримання узагаль-
нюючої інформації про  
величину таких витрат 

Відображено витрати на інноваційні 
процеси в момент  
їх виникнення [5, c. 200] 86 

20, 22, 661, 
65, 13, 631, 

685, 372 
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Проведене в роботі дослідження можливостей узагальнення та обліку 
витрат на інноваційні процеси показало, що такий метод дає змогу спростити от-
римання інформації про зазначений вид витрат. Практичний досвід діяльності 
підприємств, а також аналіз літератури показав, що облік витрати на інноваційні 
процеси може здійснюватися за допомогою кореспонденцій рахунків (табл.). Та-
ким чином, витрати, що стосуються інноваційних процесів, визнаються витрата-
ми майбутніх періодів. За дебетом запропонованого рахунка із кредиту різних 
рахунків обліку витрат протягом періоду освоєння продукції мають відобража-
тися: витрачені матеріали, заробітна плата з нарахуваннями на неї, амортизація 
активів, які використовуються при здійсненні інноваційних процесів, надані пос-
луги тощо. 

За кредитом – ці витрати включатимуться або до собівартості інновації 
(продукції чи необоротного активу), або до витрат періоду. Тобто після завер-
шення проекту списують накопичену суму витрат на рахунок 15 "Капітальні ін-
вестиції" (при одержанні позитивного результату), або на субрахунок 941 "Вит-
рати на дослідження і розробки" (якщо результат – негативний). На субрахунок 
941 списують ті витрати на дослідження та розробки, що не витримують суворих 
умов їх визнання, решту витрат на розробки – капіталізуються. Це сприятиме 
швидкому пошуку необхідних даних та оперативному використанню інформації 
для управління витратами на інноваційні процеси. 

Варто погодитись з Л. Гнилицькою [4, с. 48] та списувати витрати, 
пов'язані з інноваціями на собівартість нових виробів шляхом кошторисних ста-
вок. При цьому перенесення вартості дослідних зразків на собівартість серійного 
випуску здійснюється частинами впродовж встановленого (не більш ніж два ро-
ки) строку з моменту початку серійного або масового випуску, виходячи з попе-
редньо складеного кошторису цих витрат і кількості продукції, випущеної за цей 
період. Якщо ж у період освоєння виробу виникають додаткові витрати, не пе-
редбачені кошторисом, необхідно періодично (не рідше одного разу в квартал) 
вносити до нього відповідні коригування. 

За фактом закінчення комплексу робіт, пов'язаних з впровадженням інно-
ваційних процесів, витрати майбутніх періодів включаються до собівартості ви-
готовленої продукції (виконаних робіт, наданих послуг). Списання таких витрат 
може здійснюватися, за бажанням підприємства, рівномірним способом. Спосіб 
рівномірного розподілу витрат передбачає їх включення до витрат звітного пері-
оду рівними частинами впродовж періоду їх списання, визначеного на під-
приємстві. Термін списання витрат встановлюється відповідним розпоряджен-
ням керівника підприємства. Схему відображення в обліку операцій щодо витрат 
на інноваційні процеси із застосуванням запропонованого субрахунку 392 "Вит-
рати на інноваційні процеси" подано на рис. 3. 

На нашу думку, найбільш доцільно ввести до запропонованого рахунку 
392 аналітичні рахунки аналогічні до етапів інноваційного процесу: 

● 3921 – витрати на науково-дослідні роботи; 
● 3922 – витрати на проектно-конструкторські роботи; 
● 3923 – витрати на виготовлення дослідного взірця; 
● 3924 – витрати на лабораторне та ринкове тестування інноваційної продукції; 
● 3925 – витрати на технологічну підготовку виробництва інноваційної продукції; 
● 3926 – витрати на просування інноваційної продукції на ринок. 
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Рис. 3. Схема відображення в обліку витрат на інноваційні процеси 

Оскільки, кожен запропонований вище аналітичний рахунок відображає 
витрати на певному етапі інноваційного процесу, а кожен етап, водночас, харак-
теризується певними ресурсами: матеріальними, трудовими, виробничими та ін-
шими, то з метою отримання інформації про затрачені ресурси до кожного зап-
ропонованого аналітичного рахунку можна відкривати відповідні аналітичні ра-
хунки нижчих порядків. 
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Висновки та перспективи подальших розвідок. За результатами прове-
деного дослідження зроблено такі висновки та запропоновано напрями удоско-
налення методики обліку витрат на інноваційні процеси підприємств. 

З огляду на актуальність управління в сфері інновацій, у науковий обіг 
запропоновано ввести поняття "Витрати на інноваційні процеси", під яким розу-
міють суму витрат по окремих етапах цього процесу: на науково-дослідні робо-
ти; на проектно-конструкторські роботи; на виготовлення дослідного взірця; на 
лабораторне, стендове та ринкове тестування інноваційної продукції; на вироб-
ництво такої продукції та на просування її на ринок. На такому підході ґрун-
тується концепція управління витратами на інноваційні процеси, яка сприятиме 
їх моніторингу за етапами інноваційного процесу, регулюванню та оптимально-
му використанню. 

Якісне інформаційне забезпечення процесу управління витратами на інно-
ваційні процеси неможливе без налагодження обліку цих витрат на підприємстві. 
Неузгодженість методів обліку витрат на інноваційні процеси в Україні, адаптова-
них до вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, викли-
кала потребу в їх розробці. Пропонується ввести в план рахунків підприємства ві-
докремлений синтетичний рахунок 392 "Витрати на інноваційні процеси", на яко-
му накопичуються інформація про всі витрати пов'язані з інноваційними процеса-
ми підприємства. Відповідно до розробленої методики аналітичного обліку, зап-
ропоновано витрати групувати за етапами інноваційного процесу. 

Надалі планується удосконалити документування обліку витрат на інно-
ваційні процеси та розробити певні форми облікових регістрів, які уможливлять 
збір найбільш повної інформації щодо витрат на інноваційні процеси під-
приємства для проведення аналізу та управління у цій сфері. 

Для правильної організації обліку витрат на інновації потрібно викорис-
товувати та запроваджувати нові сучасні механізми контролю, які у перспективі 
планується дослідити. Для ефективності організації контролю витрат на іннова-
ційні процеси необхідно визначити мету, завдання, джерела, об'єкти, суб'єкти 
контролю, контрольні процедури та передбачити можливі порушення. 
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Станасюк Н.С., Грицай О.И. Развитие системы учетного обеспечения 
процессов управления затратами на инновации промышленного предприятия 

Исследована система учетного обеспечения управления затратами на инновацион-
ные процессы промышленного предприятия. Рассмотрены существующие варианты бух-
галтерского учета расходов на инновационные процессы и определено номенклатуру 
статей этих расходов для промышленных предприятий. Установлено несоответствие су-
ществующих корреспонденций счетов по учету затрат на инновационные процессы сов-
ременным потребностям управления. Предложена схема отражения расходов на иннова-
ционные процессы путем выделения отдельного синтетического счета "Расходы на ин-
новационные процессы". Учитывая особенности расходов на инновационные процессы, 
представлена детализация их аналитического учета. 

Ключевые слова: учетное обеспечение, управление затратами, инновационные 
процессы. 

Stanasyuk N.S., Gritsay O.I. The Development of Accounting Software of 
Cost Management for Innovation Processes of the Industrial Enterprise 

The system of accounting software of cost management for innovation processes of the 
industrial enterprise is investigated. The existing options of accounting costs for innovative 
processes are considered and articles nomenclature of these costs for industrial enterprises is 
defined. The discrepancy existing correspondence of accounting costs on innovation processes 
with modern management needs is established. The scheme of the reflection the costs on inno-
vation processes by allocating separate synthetic account "Costs for innovation processes" is 
proposed. Detailing analytical accounting of the cost on innovation process taking into account 
their features is presented. 

Key words: accounting software, cost management, innovative processes. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ 
ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ 

Визначено можливість застосування індексу людського розвитку для оцінювання 
ефективності фінансування соціальної інфраструктури України. Проаналізовано дані ви-
конання зведеного, державного та місцевих бюджетів протягом 2002-2012 рр. та зрос-
тання їх спрямованості на соціально-культурні потреби. Простежено екстенсивне розши-
рення державного фінансування соціальної інфраструктури через взаємозв'язок наро-
щення соціальних видатків та скорочення ВВП країни. Оцінено ефективність фінансу-
вання соціальних галузей через показники соціального розвитку країни (рівень освіти, 
тривалість життя), що використовуються для обрахунку індексу людського розвитку. 
Виявлено потреба збалансування темпів соціального та економічного розвитку для до-
сягнення належного рівня стабільності та добробуту в Україні. 

Ключові слова: соціальна інфраструктура, бюджетні видатки, індекс людського 
розвитку, фінансування освіти, валовий внутрішній продукт. 

Вступ. Головним завданням функціонування соціальної інфраструктури 
країни є забезпечення належного рівня життя та підвищення рівня соціального 
розвитку населення. Соціальні інститути охоплюють різнопланові потреби насе-
лення та поділяються на функціональні комплекси: культурно-освітній, науко-
вий, рекреаційний, соціально-побутовий. Діяльність усіх комплексів спрямована 
на підвищення якості життя людей. Таку ж ідею має на меті Концепція людсько-


