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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК РИЗИКОВИХ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 
 

У статті досліджено проблеми сучасного стану обліку інновацій. Визначено послідовні ланцюгові скла-

дові процесу розробки та впровадження ризикового інноваційного проекту, які є центрами відповідальності і 

яким притаманні певні витрати. Розроблено модель обліку ланцюгових складових процесу розробки та впрова-

дження ризикового інноваційного проекту венчурного підприємства, яка надає інформацію управлінському пе-

рсоналу стосовно проекту. Запропоновано робочий план рахунків для венчурного підприємства щодо отриман-

ня детальної аналітичної інформації відносно розробки та впровадження ризикового інноваційного проекту 

венчурного підприємства. 
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Постановка проблеми. Інноваційні прое-

кти, здійснення яких підтримується венчурним  

фінансуванням, несуть у собі велику імовірність 

недоотримання очікуваного доходу, можливу 

небезпеку збитків. У цьому проявляється одна з 

важливих особливостей здійснення венчурної 

діяльності, на яку звертає увагу більшість вчених 

та підприємців – її підвищена ризикованість [1, с. 

3-4; 2, с. 107; 3, с.19-20]. Процес розробки та 

впровадження ризикового інноваційного проекту 

складається з низки послідовних стадій, тобто це 

є ланцюг послідовних складових. Але не всі 

складові проекту відбуваються на венчурному 

підприємстві, тому бухгалтерський облік ризи-

кового інноваційного проекту виходить за межі 

одного підприємства. Основним інформаційним 

джерелом стосовно ризикового інноваційного 

проекту є дані бухгалтерського обліку. Це озна-

чає, що першочерговими задачами системи бух-

галтерського обліку є надання інформації  щодо 

кожної складової ланцюга процесу розробки та 

впровадження ризикового інноваційного проек-

ту. Цьому заважає те, що не існує єдиної системи 

облікових реєстрів і бухгалтерських рахунків для 

відображення витрат, доходів і результатів інно-

ваційної діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питаннями методології бухгалтерського обліку 

інноваційних проектів займалося багато вчених 

та фахівців, таких, як: Я.Д. Крупка [4], 

О.М. Петрук [5], О.В. Кантаєва [6], О. Мінаков 

[7], Т. Шира [8], М.С. Пушкар [9], 

І.В. Мельничук [10] та інші. Однак залишається 

ціла низка невирішених проблем саме методоло-

гії бухгалтерського обліку ризикових інновацій-

них проектів венчурних підприємств  щодо вио-

кремлення основних об’єктів обліку, системного 

обліку витрат, доходів та фінансових результатів 

від впровадження та реалізації цих  проектів  на 
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венчурному підприємстві для можливості прове-

дення аналізу ефективності здійснення ризико-

вих інноваційних проектів. 

І.В. Мельничук [10, с. 320], досліджуючи 

нормативно-правові акти у сфері інноваційної 

діяльності, якими керуються підприємства та 

організації України, визначив, що відповідно до 

Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» [11] та національ-

них стандартів не мають визначення об’єкти об-

ліку інноваційної діяльності. У працях 

О.І. Грицай вказує, що одним із найбільших не-

доліків сучасного обліку інновацій є те, що не 

існує єдиної системи облікових реєстрів і бухга-

лтерських рахунків для відображення витрат, 

доходів і результатів інноваційної діяльності [12, 

с.253]. А.Г. Загородній вважає чинні облікові 

моделі не адекватними різновидам інноваційних 

процесів і такими, що не надають достатніх та 

достовірних даних для проведення економічного 

аналізу в сфері інновацій [13, с.310]. 

Формулювання цілей статті. Метою дос-

лідження, результати якого запропоновані у цій 

статті, є розробка моделі обліку ланцюгових 

складових процесу розробки та впровадження 

ризикового інноваційного проекту венчурного 

підприємства, що є інформаційним забезпечен-

ням управлінського персоналу стосовно проекту. 

Розробка робочого плану рахунків для венчурно-

го підприємства, щодо отримання детальної ана-

літичної інформації стосовно розробки та впро-

вадження ризикового інноваційного проекту. 

Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. Ризиковий інноваційний проект венчурного 

підприємства – це плановий комплекс технічних, 

виробничих, економічних і організаційних захо-

дів, що забезпечують ефективне вирішення кон-

кретного завдання пріоритетного напряму розви-

тку науки і техніки шляхом здійснення іннова-

ційних змін та виокремлення їх у єдине, компле-

ксне ціле. При реалізації ризикового інновацій-

ного проекту  існує вірогідність виникнення не-

прогнозованих ситуацій стосовно реалізації пла-
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нів та виконання бюджетів підприємства, що 

пов´язано з несприятливими господарськими 

результатами, втратами ресурсів та отриманням 

збитків. Внаслідок вдалої реалізації ризикового 

інноваційного проекту з’являється об’єкт – інно-

вація, не просто запроваджений у виробництво, а 

успішно запроваджений і який приносить прибу-

ток. 

Процес розробки та впровадження ризико-

вого інноваційного проекту створюється з низки 

послідовних ланцюгових складових, які є 

центрами відповідальності і яким притаманні 

певні витрати, що мають особливість у перене-

сенні їх або на результат звітного періоду, або на 

собівартість ризикового інноваційного проекту 

венчурного підприємства. На рис. 1 наведено 

моделювання обліку ланцюгових складових про-

цесу розробки та впровадження ризикового інно-

ваційного проекту венчурного підприємства. 

Враховуючи, що проведеними дослідженнями 

практичної діяльності венчурних підприємств 

основними результатами ризикових венчурних 

проектів є інноваційна продукція, яка може мати 

конкретну матеріальну форму або бути в немате-

ріальній формі (наприклад, інноваційні процеси).  

Ця модель демонструє рахунки обліку ви-

трат і доходів у відповідності з ланцюгом скла-

дових проекту венчурного підприємства, які на-

дають інформацію щодо його ефективності роз-

робки та впровадження. 
 

 

Рис. 1 Моделювання обліку ланцюгових складових процесу розробки та впровадження ризикового 

інноваційного проекту венчурного підприємства* 

* Розроблено автором
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Кожна складова проекту характеризується 

наявністю певних видів витрат та порядку їх 

списання. Перша та друга складова – не знахо-

дять свого відображення в бухгалтерському об-

ліку венчурного підприємства тому, що відбува-

ються до моменту створення підприємства. Далі 

витрати є витратами періоду і що ближче до реа-

лізації проекту – випуску інноваційної продукції, 

витрати відносяться до її собівартості. Рис. 1 де-

монструє, що об’єкти бухгалтерського обліку під 

час розробки та впровадження ризикового інно-

ваційного проекту не  мають окремих рахунків 

обліку. Це  тягне за собою невідображення від-

повідними показниками у фінансовій звітності, 

отже, ці об’єкти не мають прямого стосунку до 

фінансового обліку. Тобто, забезпечення інфор-

мацією щодо ризикових інноваційних проектів є 

задачею управлінського обліку який повинен 

налагодити таку систему облікової інформації на 

венчурному підприємстві, яка була б основою 

для ґрунтовного економічного аналізу щодо оці-

нки ризикового інноваційного проекту. 

Окрім того, промислові підприємства по-

винні щорічно подавати до органів статистики 

інформацію стосовно витрат на інноваційні про-

цеси, витрат на технологічні інновації, джерела 

їх фінансування, обсяг реалізованої продукції, 

кількість впроваджених інноваційних видів про-

дукції, результати інноваційної діяльності тощо. 

Венчурні підприємства належать до промисло-

вих підприємств, якщо відповідно до Національ-

ного класифікатора України ДК 009:2010 [14] 

відносяться до секцій: 

- B «Добувна промисловість та розроблен-

ня кар’єрів»; 

- C «Переробна промисловість», зокрема 

виробництво харчових продуктів, напоїв, тютю-

нових виробів, текстильне виробництво, вироб-

ництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матері-

алів, виробництво паперу та паперових виробів, 

поліграфічна діяльність, тиражування записаної 

інформації тощо; 

- D «Постачання електроенергії, газу, пару 

та кондиційованого повітря»; 

- E «Водопостачання; каналізація, пово-

дження з відходами»; 

- F «Будівництво». 

Однак, складання щорічних звітів за дани-

ми бухгалтерського обліку є проблематичним 

через відсутність в обліку окремих рахунків об-

ліку щодо інновацій. Вся діяльність підприємств, 

відповідно до національних положень бухгалтер-

ського обліку, поділяється на операційну (основ-

ну та іншу операційну), а також іншу звичайну 

(фінансову, інвестиційну). Таким чином, форму-

ється інформація і на рахунках доходів і витрат. 

Відсутність окремих рахунків бухгалтерського 

обліку, а також відсутність окремої внутрішньої 

звітності на більшості підприємств, яка б надава-

ла в систематизованому вигляді інформацію для 

управління інноваційними ризиковими проекта-

ми, заважає прийняттю управлінських рішень, а 

також проведенню аналізу їх ефективності.  

Тобто венчурні підприємства не мають 

можливостей обліковувати діяльність, пов’язану 

з розробкою та впровадженням ризикового інно-

ваційного проекту на окремих рахунках, тому 

необхідно змінювати і доповнювати робочий 

план рахунків відповідними субрахунками. Фра-

гмент запропонованого робочого плану рахунків 

венчурного підприємства, що надає детальну 

інформацію стосовно розробки та впровадження 

ризикового інноваційного проекту, представлено 

у табл.1. 
 

Таблиця 1 

Фрагмент робочого плану рахунків внутрішньогосподарського обліку венчурного підприємства,  

що розробляє та впроваджує ризиковий інноваційний проект* 

№ 

з\п 

Сальдо ра-

хунку 
Назва рахунку Напрям аналітичного забезпечення 

1 2 3 4 

Результат інноваційного ризикового проекту 

1 
26 / ріп 

 
Готова продукція За видами (номенклатурою) готової інноваційної продукції 

2 12 / ріп Нематеріальні активи 

За видами інноваційних процесів; 

за видами маркетингових інновацій; 

за видами організаційних інновацій 

Доходи від впровадження ризикового інноваційного проекту 

3 701 / ріп 
Дохід від реалізації го-

тової продукції 

За видами реалізованої готової інноваційної продукції, яка є 

результатом впровадження та реалізації ризикового іннова-

ційного проекту 

4 712 / ріп 
Дохід від реалізації ін-

ших оборотних активів 

За видами реалізованих інновацій, які є результатом впро-

вадження та реалізації ризикового інноваційного проекту 

Витрати процесу розробки та впровадження ризикового інноваційного проекту 

5 154/ ріп 
Створення нематеріаль-

них активів 

За видами витрат; 

за стадіями розробки та впровадження ризикового іннова-

ційного проекту 
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Продовження таблиці 1 

6 23 / ріп Виробництво 

За елементами витрат виробництва в розрізі видів продук-

ції, яка є результатом впровадження та реалізації ризиково-

го інноваційного проекту 

7 39 / ріп 
Витрати майбутніх пері-

одів 
За видами витрат 

8 90 / ріп Собівартість реалізації 

За видами реалізованої готової продукції, яка є результатом 

впровадження та реалізації ризикового інноваційного прое-

кту 

9 91 / ріп 
Загальновиробничі ви-

трати 
За місцями формування загальновиробничих витрат 

10 92 / ріп Адміністративні витрати За видами витрат 

11 93 / ріп Витрати на збут За видами витрат 

12 94 / ріп 
Інші витрати операцій-

ної діяльності 
За видами витрат 

Фінансові результати від розробки та впровадження ризикового інноваційного проекту 

13 79 / ріп Фінансовий результат 
За видами інновацій, які є результатом впровадження та 

реалізації ризикового інноваційного проекту 

* Розроблено автором 

 

Запропонований у табл. 1 робочий план 

рахунків внутрішньогосподарського обліку вен-

чурного підприємства, що розробляє та впрова-

джує ризиковий інноваційний проект, надасть 

можливість отримувати детальну оперативну 

інформацію стосовно саме ризикового іннова-

ційного проекту. Завдяки розкриттю елементів 

собівартості ризикового інноваційного проекту 

за стадіями розробки та впровадження; розкрит-

тю елементів доходів як за видами реалізованої 

готової інноваційної продукції, так і за видами 

інших інновацій; розкриттю фінансових резуль-

татів. Така деталізована інформація є джерелом 

для контролю й аналізу результативності розроб-

ки та впровадження ризикового інноваційного 

проекту як для менеджерів венчурного підпри-

ємства, так і для інвесторів ризикового капіталу. 

Перелік рекомендованих аналітичних рахунків 

стосовно ризикового інноваційного проекту мо-

же уточнюватись головним бухгалтером венчур-

ного підприємства з врахуванням специфіки його 

господарсько-фінансової діяльності. 

Висновки і перспективи подальших 

досліджень. Процес розробки та впровадження 

ризикового інноваційного проекту на венчур-

ному підприємстві створюється з ланцюгу пос-

лідовних складових, що є центрами відповіда-

льності і яким притаманні певні витрати, що 

мають особливість у перенесенні їх або на ре-

зультат звітного періоду або на собівартість 

ризикового інноваційного проекту. Виявлено, 

одним із найбільших недоліків сучасного облі-

ку інновацій є те, що не існує єдиної системи 

облікових реєстрів і бухгалтерських рахунків 

для відображення витрат, доходів і результатів 

інноваційної діяльності. Тобто, забезпечення 

інформацією щодо ризикових інноваційних 

проектів є задачею управлінського обліку, 

який повинен налагодити таку систему обліко-

вої інформації на венчурному підприємстві, 

яка була б основою щодо ґрунтовного еконо-

мічного аналізу для оцінки ризикового іннова-

ційного проекту. Для вирішення цієї задачі за-

пропоновано робочий план рахунків внутріш-

ньогосподарського обліку венчурного підпри-

ємства, який надасть можливість отримувати 

детальну оперативну інформацію стосовно са-

ме ризикового інноваційного проекту. 
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