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"Інноваційний процес як об’єкт бухгалтерського обліку"
Науковою гіпотезою статті є теза, що послідовні процеси накопичення та якісної обробки інформації обліково-аналітичною системою
є підґрунтям для прийняття ефективних рішень щодо управління інноваційною діяльністю. Із сукупності підходів до виокремлення етапів інноваційного процесу з метою обґрунтування послідовності облікових процедур обрано концепцію життєвого циклу інновації. Отже, процедури
фінансового та управлінського обліку систематизовані за такими стадіями, як: розробка, випробовування, вихід на ринок, зрілість, насиченість, спад, деградація/реінновація. Оскільки на всіх етапах інноваційного процесу домінують облікові процедури, пов’язані з генеруванням та
використанням інформації щодо витрат та доходів інноваційної діяльності, в статті запропоновано доповнити робочий план рахунків спеціальними рахунками, на яких відображаються витрати інноваційного процесу
та доходи від реалізації інноваційної продукції. Використання такої пропозиції інноваційно-активними підприємствами дає основу для формування комплексу аналітичних рахунків та в цілому підвищує ефективність
обліково-аналітичної підсистеми менеджменту.
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