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FEATURES OF STRUCTURE OF INNOVATIVE ACTIVITY EXPENSES OF THE INDUSTRIAL
ENTERPRISE DEPENDING ON THE PURPOSE OF USE OF ITS RESULTS

У статті розглянуто інноваційну діяльність як послідовний процес перетворення ідеї в конкретний продукт, тех%
нологію або послугу, що проходить етапи фундаментальних і прикладних досліджень, дослідно%конструкторських
розробок, освоєння, комерційної реалізації і післяпродажного обслуговування. Виділяючи найважливіші етапи інно%
ваційної діяльності, визначено основні витрати, пов'язані із здійсненням різних стадій інноваційної діяльності, що
виконується в масштабі промислового підприємства. З'ясовано, що промислове підприємство на різних етапах отри%
мує різні результати, які можуть бути ідентифіковані у вигляді об'єктів права інтелектуальної власності, тому при
визначенні величини витрат, пов'язаних із здійсненням інноваційної діяльності, потрібно враховувати залежність від
цілей використання її результатів та специфічні витрати за масивами об'єктів права інтелектуальної власності на
різних етапах.

In article innovative activity as consecutive process of transformation of idea into a concrete product, technology or
service is considered, takes place stages of basic and applied researches, developmental development, development,
commercial realization and an aftersales service. Allocating the most important stages of innovative activity, the main
expenses connected with implementation of various stages of the innovative activity which is carried out on the scale of
the industrial enterprise are defined. It is found out that the industrial enterprise at different stages receive different
results which can be identified in the form of intellectual property objects therefore at determination of size of the expenses
connected with implementation of innovative activity it is necessary to consider dependence on the purposes of use of its
results and specific expenses on massifs of intellectual property objects at various stages.
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фінансові параметри, що дозволяють порівню�
вати доходи від реалізації інноваційної про�
дукції і витрати на створення і впровадження
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інновацій. Для вирішення цього важливого
завдання необхідно створення узгодженої си�
стеми управління витратами, що грунтується
на взаємодії всіх функцій управління і охоп�
лює всі етапи інноваційної діяльності. Систе�
ма управління витратами інноваційної діяль�
ності промислового підприємства дозволить
об'єктивно оцінити оптимальний рівень витрат
на їх проектування і матеріалізацію в конкрет�
ному продукті, здійснити калькуляцію витрат
з позиції господарської стратегії організації
у відношенні рівнів майбутньої собівартості і
цін, обсягів продажу, ринкової частки і гро�
шового потоку. Система управління витрата�
ми в інноваційній діяльності ще не отримала
належного розгляду в теорії і слабо діє на
практиці. Дослідження свідчать про від�
сутність цілісної системи економічного управ�
ління витратами і результатами в інноваційній
сфері.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню проблем у системі управлі�
ння витратами інноваційній діяльності при�
свячені праці та публікації багатьох відомих
фахівців. Найбільш значні роботи з дослід�
ження економічних, обліково�аналітичних,
організаційних інших аспектів, пов'язаних з
управлінням витратами інноваційної діяль�
ності, належать таким вченим, як: А.С. Бородк�
іну, В.І. Відяпіної, П М.М.. Завліна, С.Д. Ильен�
ковой, М.І. Іпатова, А.К. Казанцеву, М.Г. Кар�
пуніної, А.П. Ковальову, Б.І. Майданчик,
Н.К. Масовий, Л.Я. Шухгальтеру, С.М. Ям�
пільському та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
При визначенні величини витрат, пов'яза�

них із здійсненням інноваційної діяльності про�
мислового підприємства, необхідно визначити
та враховувати залежність від цілей викорис�
тання її результатів та специфічні витрати по
масивам об'єктів права інтелектуальної влас�
ності на різних етапах інноваційної діяльності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Дослідження різних підходів до сутності

інноваційної діяльності дозволили констатува�
ти, що інноваційна діяльність може включати
як всі етапи інноваційного процесу, так і бути
його частиною або можлива певна комбінація
етапів.

Розглянемо інноваційну діяльність як по�
слідовний процес перетворення ідеї в конкрет�
ний продукт, технологію або послугу, що про�

ходить етапи фундаментальних і прикладних
досліджень, дослідно�конструкторських роз�
робок, освоєння, комерційної реалізації і після�
продажного обслуговування [1].

До основних стадії інноваційної діяльності
можна віднести:

— науково�дослідна діяльність;
— діяльність з впровадження різних видів

інновацій.
Завдання, які вирішуються на першій стадії

інноваційної діяльності, можуть бути досить
різноманітні, але узагальнивши їх можна пред�
ставити наступними етапами:

— дослідження: фундаментальні і приклад�
ні;

— дослідно�конструкторські роботи.
Метою науково�дослідної стадії є усвідом�

лення потреб і можливості змін, відбір і роз�
робка перспективних ідей, визначення можли�
вості реалізації.

Відповідно до логіки розвитку інноваційної
діяльності, її початок зазвичай пов'язують з
проведенням досліджень фундаментального
характеру, які поділяються на теоретичні, що
формують нові наукові підходи до проблеми, і
пошукові, що формують нові принципи ство�
рення виробів і технологій. Промисловими
підприємствами проводяться пошукові фунда�
ментальні дослідження, які завершуються об�
грунтуванням та експериментальною пере�
віркою нових методів створення виробів і тех�
нологій. Результати пошукових досліджень —
області можливого корисного використання
наукових знань і принципові наукові основи
цього використання.

На основі попередніх результатів грунту�
ються дослідження прикладного характеру,
які можуть бути теоретичними, пов'язаними зі
створенням моделей, і експериментальними,
спрямованими на визначення способів засто�
сування результатів попереднього етапу для
вирішення практичних завдань, які мають ко�
мерційне значення. Мета прикладних дослід�
жень — знаходження, дослідження і розроб�
ка принципів і методологій вирішення певних
практичних завдань. Саме цей результат озна�
чає появу інноваційного рішення, в той час як
результати попередніх стадій створюють умо�
ви і формують необхідну інформаційну та ме�
тодологічну базу для народження інновацій�
них ідей. На формування завдань прикладних
досліджень суттєво впливають потреби і запи�
ти суспільства і ринку. Виконання робіт на да�
ному етапі пов'язано з ризиком втрат і висо�
кою ймовірністю отримання негативних ре�
зультатів.
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Надалі здійснюються роботи дослідно�
конструкторського характеру, під якими
розуміється перевірка результатів приклад�
них досліджень с метою виготовлення та
обробки дослідних зразків, нових (удоско�
налених) технологічних процесів. На цьому
етапі розробляється технічна документація:
технічна пропозиція, ескізний проект, тех�
нічний проект, робоча конструкторська до�
кументація; виготовляються та випробу�
ються дослідні зразки; розробляються тех�
нологічні процеси; визначаються наймену�
вання продукту, товарний знак, маркуван�
ня, упаковка.

У залежності від стадій інноваційної діяль�
ності за етапами можна визначити основні ви�
трати, що виконується в масштабі промислово�
го підприємства.

Так, до складу витрат підприємства на до�
слідження і розробки, виконані як власними си�

лами, так і за замовленням сторонніми орга�
нізаціями входять:

— витрати на оплату праці працівникам,
задіяним у проведенні досліджень і дослід�
но�конструкторських робіт, з урахуванням
премій і компенсації у зв'язку з індексації
доходів у межах передбачених законодав�
ством норм. У витрати на оплату праці не
включаються: матеріальна допомога, без�
процентні позики для працівників, оплата
додатково наданих відпусток та інші види
виплат, не пов'язані безпосередньо з опла�
тою праці;

— обов'язкові відрахування на соціальні
потреби за встановленими законодавством
нормами від фонду оплати праці вище пере�
лічених працівників, крім тих видів оплати, на
які страхові внески не нараховуються. Не
враховуються відрахування на добровільне
медичне страхування та інші види добро�
вільного страхування працівників, в поза дер�
жавні пенсійні фонди;

— витрати на придбання та виготовлен�
ня спеціального обладнання та засобів тех�
нологічного оснащення, призначених для
використання в якості об'єктів досліджень
та випробувань, включаючи витрати на його
проектування, транспортування і встанов�
лення;

— вартість придбаних з боку матеріаль�
но�виробничих запасів, палива, енергії, робіт
і послуг сторонніх організацій та осіб, вико�
ристовуваних при виконанні зазначених
робіт, втрат від нестачі у межах норм, митні
збори, витрати на транспортування, зберіган�
ня і доставку;

— капітальні вкладення на дослідження і
розробки, в які входять витрати на придбання
земельних ділянок, будівництво або купівлю
будівель, на придбання обладнання, що вклю�
чається до складу основних фондів, інші капі�
тальні витрати, пов'язані з дослідженнями та
розробками;

— суми амортизації по об'єктам основних
засобів і нематеріальних активів, які викорис�
товуються в процесі виконання зазначених
робіт, витрати на утримання та експлуатацію
наукових установок, дослідницького обладнан�
ня, споруд, інших об'єктів основних засобів та
майна;

— витрати на роботи, пов'язані з техноло�
гічним оснащенням, виробничим проектуван�
ням, організацією виробництва, дизайном і по�
чатковим етапом випуску нових товарів, по�
слуг, націлені на певні методи і виробничі про�
цеси, технічні специфікації, необхідні для ви�

Таблиця 1. Специфічні витрати за масивами
ОПІВ на етапах дослідження та розробки
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робництва технологічно нових товарів, послуг
та здійснення нових процесів;

— інші витрати, які не враховані ні в одно�
му з перелічених видів витрат і пов'язані з вико�
нанням досліджень і розробок. Також вартість
досліджень і розробок, виконаних сторонніми
організаціями за договорами.

Структура інноваційних витрат безпосеред�
ньо залежить від стадії інноваційної діяльності.
На стадії досліджень і розробок невелика час�
тка матеріальних витрат: сировини, матеріалів,
палива, енергії, переважають витрати на опла�
ту праці та соціальне страхування. Дещо мен�
ше частка витрат на амортизацію, придбання
наукового обладнання. Відносно великі інші
витрати: оплата послуг зв'язку, відряджень і
т.п. [2].

Здійснюючи інноваційну діяльність, під�
приємство на різних її етапах може отрима�
ти різні результати, які можуть бути іденти�
фіковані у вигляді об'єктів права інтелекту�
альної власності (ОПІВ) та стають новими
об'єктами аналізу — витратами інноваційної
діяльності. За результатами дослідження
встановлено, що існуючі методи розрахунку
величини витрат, пов'язаних із здійсненням
інноваційної діяльності не враховують спе�
цифіку кожного з всього різноманіття ОПІВ,
що можуть бути угрупованні у масиви як за
складом, характером використання, так і за
ступенем впливу на фінансові результати
діяльності промислового підприємства. Крім
того, в залежності від цілей визначення і типів
ОПІВ необхідно враховувати набір показ�
ників, що впливають на величину витрат, по�
в'язаних з їх створенням, придбанням, пра�
вовою охороною. На підставі отриманих ре�
зультатів було узагальнено специфічні вит�
рати за масивами ОПІВ на етапах досліджен�
ня та розробки (табл. 1).

На стадії безпосереднього виробництва ма�
теріалізованих досягнень науково�технічних
розробок в масштабах, що визначаються запи�
тами споживачів, та доведення нової продукції
до споживача, здійснюється практична реалі�
зація результатів інноваційної діяльності, яка
включає наступні етапи:

— освоєння інновації:
а) підготовка виробництва;
б) освоєння промислового виробництва;
в) процес промислового виробництва;
— впровадження на ринок:
а) комерційна реалізація;
б) післяпродажне обслуговування.
Ця стадія передбачає вивчення і оцінку з

точки зору задоволення потреб покупців і ви�

робничих можливостей, фінансових можли�
востей, забезпеченості патентного захисту.
На цій стадії відбувається ще один відсів не�
перспективних варіантів, промислове вироб�
ництво підприємство починає тільки в тому
випадку, якщо нововведення користується
попитом, який гарантує стабільні доходи в
певному проміжку часу.  На цій стадії
здійснюється випуск нової продукції високої
якості в обсягах, що відповідають суспільним
потребам, при мінімальних витратах. На цій
стадії може відбуватися передача права на
ОПІВ, наприклад за ліцензією. Це дає мож�
ливість компенсувати витрати на патентуван�
ня.

На етапі освоєння інновації підприєм�
ство проводить маркетингове досліджен�
ня, виробляючи пробну партію продукту.
Якщо дослідження ринку проходить успі�
шно, починається підготовка до широко�
масштабного просуванню товару на ринок,
яка ведеться за двома основними напрям�
ками: створення відповідних виробничих
потужностей для збільшення обсягів ви�
робництва та проведення рекламної кам�
панії нововведення і організації збутової
мережі.

Запуск процесу промислового виробницт�
ва вимагає значних інвестицій для реконст�
рукції або будівництва виробничих потужно�
стей, підготовки персоналу, проведення рек�
ламної кампанії. На цьому етапі інноваційної
діяльності існують ризики відторгнення про�
понованого товару. Фінансування робіт, по�
в'язаних з освоєнням промислового виробниц�
тва нової продукції і подальшим вдосконален�
ням технології на цьому етапі в 6—8 разів
більше, ніж витрати на дослідження і розроб�
ки [3].

Крім поточних інноваційних витрат — ма�
теріальних витрат (за вирахуванням зворотних
відходів), витрат на оплату праці, відрахувань
на соціальні потреби, амортизації основних
засобів — до складу витрат підприємства на
освоєння інновації входять:

— капітальні витрати, спрямовані на покуп�
ку або лізинг машин, обладнання, комплекту�
ючих виробів та інших основних фондів, необ�
хідних для впровадження нових або вдоскона�
лених технологічних процесів і випуску нових
товарів;

— витрати на придбання програмних за�
собів, які включають мови програмування,
офісні додатки та засоби для їх розробки, гра�
фічні редактори та видавничі системи, колекції
зображень і т.д.;
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— витрати  на роботи,  пов 'язаних з
зміною процедур контролю виробництва та
якості товарів, робіт, послуг, методів, стан�
дартів;

— витрати на навчання та перекваліфікацію
персоналу у зв'язку з освоєнням інновацій, на�
дані як в самій організації, так і з використан�
ням послуг сторонніх організацій;

— інші витрати, пов'язані з освоєнням інно�
вацій не перераховані вище: оплата консуль�

тацій залучених кваліфікованих фахівців, інші
роботи, послуги технологічного змісту, а та�
кож придбання об'єктів інтелектуальної влас�
ності, деякі інші витрати одноразового харак�
теру.

На стадіях виробничої реалізації іннова�
ційних рішень зростає частка матеріальних ви�
трат при відносному скороченні інших, особ�
ливо витрат на оплату праці та соціальне стра�
хування.

Таблиця 2. Специфічні витрати за масивами ОПІВ на етапі освоєння інновації
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Таблиця 3. Специфічні витрати за масивами ОПІВ на етапі комерційної реалізації
і післяпродажного обслуговування інновації
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Далі показано специфічні витрати за маси�
вами ОПІВ на етапі освоєння інновації (табл.
2).

Комерційна реалізація інновації завжди по�
будована на маркетингу. Тому доводиться до�
тримуватися всі його основні принципи, які по�
лягають у наступному:

— інновацію купують підприємства, щоб
зайняти лідируючі позиції на ринку, щоб на�
здогнати конкурентів, щоб випередити конку�
рентів. Тому необхідно знати, які товари та
послуги, які генеруються технологією, і в якій
кількості можуть купити на ринку, щоб знайти
зацікавленого клієнта;

— інновація має бути підготовлена до про�
дажу — упаковано, тобто описано і присвоє�
но, бо без цього нічого буде запропонувати по�
купцеві. При цьому опис має бути зроблено в
параметрах інтересу потенційного покупця,
тому, що інакше наша пропозиція не буде зро�
зуміле і сприйняте;

— інновація має бути оцінена в усіх варіан�
тах її комерціалізації, тому, що без цього не�
можливо визначити: вигідна або не вигідна уго�
да для підприємства і для споживача;

— інновація має просуватися на ринку,
тому, що без цього потенційні покупці не дізна�
ються про його існування і пропозиції і їх не
можна буде переконати купити його;

— повинен бути організований механізм
продажу, включаючи п ісляпродажний
супровід, бо без цього нововведення не буде
сприйнята і освоєна, і угода не відбудеться,
тому що без цього споживач не зможе ефек�
тивно використовувати нововведення, роз�
чарується і перестане мати з підприємством
справу.

До складу витрат підприємства на випуск на
ринок інновації входять:

— витрати на придбання нових технологій,
які потрібні для реалізації інновацій: придбан�
ня патентних ліцензій і безпатентних ліцензій,
"ноу�хау", товарних знаків, інших інжинірин�
гових послуг, придбаних від сторонніх органі�
зацій;

— витрати, пов'язані з маркетингом інно�
вацій: зондування ринку, початкова реклама,
адаптація для різних ринків збуту, розгортан�
ня дистриб'юторських мереж;

— витрати, пов'язані з післяпродажним об�
слуговуванням інновації [4].

Ніжче узагальнено специфічні витрати за
масивами ОПІВ на етапі комерційної реалізації
і післяпродажного обслуговування інновації
(табл. 3).

На кожному етапі інноваційної діяльності
принципове значення має прийняття ефек�
тивного рішення про правову охорону її ре�

Рис. 1. Результати інноваційної діяльності за її етапами
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зультатів, що лежать в основі нового іннова�
ційного товару. На рисунку 1 представлені
результати інноваційної діяльності за її ета�
пами.

На початкових етапах в якості правового
захисту доцільно тільки забезпечення режи�
му конфіденційності. Патентування на цій
стадії ведуть лише при появі надзвичайно
оригінальних рішень, та й то лише для отри�
мання пріоритету. Результатом найчастіше
виступає те чи інше технічне рішення майбут�
нього штучно відтвореного матеріального
об'єкта, який отримує своє вираження, як
правило, у формі винаходу, топографії інтег�
ральних мікросхем, комп'ютерних програм,
баз даних. Вартість ОПІВ на цій стадії най�
нижча і навіть не покриває понесені витрати
[5].

На етапі отримання дослідного зразка ви�
никають вже більш реальні рішення. Саме на
цій стадії доцільно проведення патентування

ОПІВ. Однак при активному патентування
виникає небезпека розкриття секретів. Необ�
хідно обережно визначити те, що можна не
показувати в описі патентів і зберегти як ко�
мерційну таємницю. Зазвичай зберігають як
ноу�хау інформацію, яку, досліджуючи зраз�
ки продукції, виявити неможливо. Основни�
ми науково�технічними результатами дослі�
дно�конструкторських робіт можуть бути:
винахід, промисловий зразок, корисна мо�
дель, комп'ютерні програми, бази даних, то�
пографія інтегральних мікросхем, науково�
технічна документація (ноу�хау). Вартість
ОПІВ на цій стадії зазвичай наближається до
розміру понесених витрат, якщо доцільність
інвестицій в наступну стадію не викличе
сумнівів.

На етапах освоєння виробництва і реалі�
зації товару виходити на ринок з новою про�
дукцією без повноцінної правової охорони не�
розважливо. Якщо є попит, то конкуренти не�

Таблиця 4. Специфічні витрати за масивами ОПІВ, що виникають при правовій охороні
результатів інноваційної діяльності
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минуче скопіюють нову продукцію і оригіналь�
ну ідею просування. Саме на цих етапах
здійснюються обгрунтований відбір і орієнта�
ція на реалізацію результатів, що дають найб�
ільший ефект і забезпечують конкурентоспро�
можність підприємства. Результатом освоєн�
ня нововведення можуть бути винахід, про�
мисловий зразок, корисна модель, комп'ю�
терні програми, бази даних, науково�техніч�
на документація (ноу�хау), раціоналізаторсь�
ку пропозицію. Результатом комерційної ре�
алізації нововведення можуть бути винахід,
промисловий зразок, корисна модель, топог�
рафія інтегральних мікросхем, комп'ютерні
програми, бази даних, науково�технічна доку�
ментація (ноу�хау), раціоналізаторську про�
позицію, комерційне (фірмове) найменування,
торгова марка (знак для товарів і послуг), гео�
графічне зазначення походження товарів.

При формування масивів ОПІВ і стратегія
управління ними важливо не тільки ідентифі�
кувати охороноспроможні технічні, комерційні
рішення і вибрати оптимальну форму, найго�
ловніше, вибрати доцільний момент їх право�
вої охорони з урахуванням підвищення комер�
ційної цінності від етапу до етапу інноваційної
діяльності [6].

Комплексна правова охорона здатна за�
безпечити захист інтересів промислового

підприємства: винаходи, корисні моделі за�
хистять від копіювання технічних досяг�
нень, захист зовнішнього вигляду виробу в
якості промислового зразка не дозволить
порушувати дизайнерське рішення, знак на
товари дозволить індивідуалізувати товар.
Розглянуто специфічні витрати за масива�
ми ОПІВ, які виникають при правовій охо�
роні результатів інноваційної діяльності
(табл. 4).

Отже, запропоновано при визначенні вели�
чини витрат, пов'язаних із здійсненням іннова�
ційної діяльності, враховувати залежність від
цілей використання її результатів та специфічні
витрати за масивами об'єктів права інтелекту�
альної власності на різних етапах. Отримані
результати дослідження були узагальнені на
рисунку 2.

ВИСНОВКИ
Таким чином, при визначенні повних вит�

рат на інноваційну діяльність промислового
підприємства необхідно враховувати за�
лежність від цілей використання її результатів
— особливості складу витрат на ОПІВ та
підвищення комерційної цінності результатів
від етапу до етапу. Практика показує, що зас�
тосовувані нині методи визначення повних
витрат на інноваційну діяльність недосконалі,

Рис. 2. Специфічні витрати по масивах ОПІВ за її етапами
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при здійсненні пошуку методичного інстру�
ментарію щодо формування механізму управ�
ління витратами інноваційної діяльності необ�
хідно виявлення охороноспроможних ОПІВ,
визначення серед них домінуючих, вибір оп�
тимальної форми правової охорони та ефек�
тивного використання. Однак ці завдання не
можна вирішити без оцінки комерційної зна�
чимості результатів інноваційної діяльності,
вибору ефективної форми комерціалізації,
регулювання відносин між учасниками ство�
рення і використання комерційно значущого
нового знання, що значно впливає на розмір
та структуру витрат.
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