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ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЯК СКЛАДОВА  
ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ПРОЦЕСУ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ 

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

О. В. Пальчук, к. е. н., доцент, доцент кафедри аудиту, обліку 
та оподаткування 
Центральноукраїнський національний технічний університет 

Останнім часом посилюється актуальність процесу комерцій-
ного використання результатів наукових розробок. Це дуже важ-
ливий етап інноваційного процесу. Саме тому при визначенні 
інноваційної діяльності в законі України «Про інноваційну 
діяльність», акцентується увага на комерціалізації результатів 
наукових досліджень та розробок [1]. Як слушно зауважує 
Столярчук Н. М.: «Питання комерційного використання об’єктів 
інтелектуальної власності є актуальним ще й тому, що інновації 
сьогодні визначають економічну незалежність кожної держави» 
[2]. 

Процес комерціалізації інноваційного продукту в залежності 
від напрямків його використання може здійснюватися за двома 
варіантами: використання у власному виробництві або відчу-
ження. Разом з тим процес комерційного використання резуль-
татів інноваційної діяльності передбачає здійснення різного 
роду технологічних, маркетингових, економічних досліджень та 
обстежень з метою визначення напрямів можливої комер-
ціалізації та просування інноваційного продукту [3].  

Проведені дослідження змісту інноваційної діяльності на 
етапі її комерціалізації [4] дозволили визначити основні облікові 
об’єкти інформаційного забезпечення управління інноваційною 
діяльністю, що узагальнено в табл. 1.  

Таблиця 1 – Об’єкти обліку процесу комерціалізації 
інноваційної діяльності 

Етапи процесу 
комерціалізації 

Облікові об’єкти 

Використання інно-
ваційного продукту у 
власному вироб-
ництві 

Витрати пов’язані з використанням: власних 
активів (знос, ремонт, поліпшення необорот-
них активів, оцінка та списання запасів); 
тимчасово залучених активів (орендні плате-
жі, платежі за користування об’єктами інте-
лектуальної власності за ліцензійними угода-
ми); технологічних, організаційних, управлін-
ських рішень 
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Продовж. табл. 1 

Етапи процесу 
комерціалізації 

Облікові об’єкти 

Повне відчуження 
інноваційного 
продукту 

Витрати, доходи, фінансові результати пов’я-
зані з повним відчуженням за договорами 
купівлі-продажу 

Часткове відчуження 
інноваційного 
продукту 

Доходи пов’язані з неповним відчуженням за 
договорами оренди, ліцензійними договорами 

Проведення робіт та 
досліджень на різних 
етапах процесу 
комерціалізації 

Поточні витрати на проведення технологіч-
ного та економічного аудиту, маркетингових 
досліджень, отримання охоронних докумен-
тів, просування інноваційного продукту, 
укладання договорів 

Облікова політика повинна забезпечувати інструменти для 
відокремленого обліку доходів, витрат, фінансових результатів 
за окремими інноваційними продуктами та проектами на етапі їх 
комерціалізації. В рамках облікової політики необхідно перед-
бачити: об’єкти обліку доходів, витрат, фінансових результатів; 
аналітичний інструментарій для їх відображення на рахунках, 
облікові регістри та внутрішню звітність для узагальнення 
інформації про доходи та витрати на здійснення інноваційної 
діяльності в розрізі запропонованої класифікації. 

Комерційне використання інновацій передбачає проведення 
різного роду досліджень на різних стадіях розробки та впро-
вадження. При здійсненні таких досліджень часто необхідно 
використовувати оцінку об’єктів за справедливою вартістю, 
залучати незалежних оцінювачів, експертів та аудиторів, 
оцінювати вартість об’єктів на активному ринку, використову-
вати різноманітну інформацію стосовно покупців, замовників, 
інвесторів. Така інформація не завжди є об’єктом системного 
бухгалтерського обліку. У зв’язку з цим доцільним є форму-
вання окремої групи об’єктів в складі інформаційних ресурсів 
інноваційної діяльності, що знаходяться поза системою бухгал-
терського обліку [5]. Такі об’єкти обліку можуть включати: 

 результати оцінки інноваційних активів оцінювачами, 
експертами, незалежними аудиторами; 

 бази даних про ринок інноваційних об’єктів, ринок потен-
ційних споживачів інноваційного продукту,  
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 клієнтські бази; 
 результати технологічного аудиту стосовно оцінки якіс-

них характеристик інноваційного продукту та визначення право-
мірності набуття охоронних документів; 

 результати економічного аудиту стосовно визначення 
доцільності вкладення коштів та окупності інноваційного 
проекту; 

 розрахунки економічної ефективності інноваційного 
продукту чи проекту; 

 результати маркетингових досліджень переваг та 
недоліків інноваційного продукту; 

 результати дослідження потенційного ринку на предмет 
можливості його комерційного використання; 

 розробки бізнес-проектів по просуванню інноваційного 
продукту; 

 оцінку соціального та екологічного ефекту від іннова-
ційної діяльності. 

Таким чином, визначення сутності об’єктів інноваційної 
діяльності на етапі комерціалізації та їх систематизація дозво-
ляють ефективно обґрунтувати вибір облікових об’єктів та 
елементів облікової політики, що надає можливість формувати 
ефективне інформаційне забезпечення управління інноваційною 
діяльністю. 
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ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА  
РОЗВИТОК ОБЛІКУ В СФЕРІ МАЛОГО БІЗНЕСУ 

І. В. Смірнова, к. е. н., доцент, доцент кафедри аудиту, обліку 
та оподаткування 
Н. В. Смірнова, к. е. н., доцент, доцент кафедри аудиту, 
обліку та оподаткування 
Центральноукраїнський національний технічний університет, 
м. Кропивницький 

Безумовним є факт впливу інноваційних інформаційних тех-
нологій на всі сфери життя, зокрема, і на систему бухгалтер-
ського обліку. Це покаязано із тим, що, як вірно зазначає 
Чижевська Л. В., інформаційні технології впливають на органі-
зацію бухгалтерського обліку та управління підприємством; 
комп’ютерні програмні продукти змінюють природу й еконо-
міку бухгалтерської діяльності; інформаційні технології поліп-
шують конкурентоспроможне навколишнє середовище [5]. 

Підприємства малого та середнього бізнесу залежать від 
інформаційних технологій не менше ніж великі. В сучасних 
умовах одним із важливих факторів збільшення ефективності 
господарювання малих підприємств є підвищення рівня їх 
управління. Застосування сучасних інформаційних технологій, 
які допомагають найбільш ефективно аналізувати, прогнозувати 
та реалізовувати управлінські рішення, уможливлює вдоско-
налення форм управління на малих підприємствах. До найбільш 
важливих питань, які сьогодні доводиться вирішувати малим 
підприємствам, відносяться задачі організації та ведення обліку, 
подання звітності. 

Доцільність та необхідність запровадження інформаційних 
систем сьогодні вже ні у кого не викликає заперечень, проте 
необхідно відмітити, що цей процес також характеризується і 
певними недоліками (рис. 1). 
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