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ПЕРЕДМОВА

У теперішній час велике значення має,  
звісно, технічний прогрес. Це суттєвий фактор економічних 

змін і причина змін соціальних.
В. Леонтьєв, Нобелівський лауреат 1973 р. (14.04.1997 р.)

Девіз справжнього навчального посібника – стислість, 
тільки принципи – деталі в товстих підручниках. Принципи 
управління витратами і прибутком студенту потрібні для 
здачі іспитів по відповідним дисциплінам, а бізнесмену – 
для вибору облікової політики, планування, контролю за 
виконанням і ситуацією в цілому; для прийняття рішень вони 
корисні в процесі переговорів.

Включення дисципліни «Управління інноваційними 
витратами» в склад дисциплін по багатьом напрямам і 
спеціальностям Державного освітнього стандарту вищої 
професійної освіти продиктовано вимогами реальних 
обставин. Кардинальні соціально-економічні зміни в країні, 
трансформація ринкових відносин висунули проблеми 
освоєння нових видів продукції та технологічних процесів, 
зміни номенклатури та асортиментних зсувів. Обмеження 
можливості використання традиційних ресурсів економічного 
росту висувають на перший план інноваційні процеси, 
які стають невід’ємною частиною і важливою ланкою 
економічних перетворень. Особливу актуальність набуває 
проблема науково-обґрунтованого і ефективного управління 
витратами і прибутком в інноваційній діяльності.

Теорія витрат представлена в посібнику витратами 
транзакційними, альтернативними, бухгалтерськими і еконо-
мічними, маржинальними, незворотніми і різноманітними 
середніми, включаючи функції витрат від випуску. Розгля-
даються всі види економії: на масштабі, на охваті, на навчанні.
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Управління витратами і прибутком в інноваційній діяльності

Елементи управлінського обліку в інноваційній діяльності 
представлені оглядом видів витрат, систем розподілу наклад-
них витрат, методів розрахунку собівартості. Продовжується 
і закінчується посібник стислим матеріалом про такий систе-
моутворюючий показник як прибуток, його максимізацію і 
про використання отриманих знань для розробки рішень, а 
також огляду методів контролю витрат для реалізації цілей 
інноваційного розвитку підприємства.

Посібник підготовлено у межах проведення фундамен-
тальних та прикладних наукових досліджень згідно бюджет-
ної програми «Дослідження, наукові та науково-технічні 
розробки, виконання робіт за державними цільовими програ-
мами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, 
фінансова підтримка преси, розвитку наукової інфраструк-
тури, наукових об’єктів, що становлять національне надбання, 
забезпечення діяльності Державного фонду фундаменталь-
них досліджень» (КПКВК 2201040); грантової підтримки 
дослідницького проекту «Конкурентна розвідка в безпекоо-
рієнтованому управлінні інноваційно-інвестиційним розвит-
ком підприємств стратегічного значення для національної 
економіки і безпеки держави» (№ДР 0119U002005).

Посібник також узагальнює досвід авторів з проведення 
консалтингової роботи на вітчизняних підприємствах.

Навчальний посібник написаний на основі узагальнення 
вже наявних навчально-методичних матеріалів, аналізу 
різних точок зору по ряду дискусійних питань і використання 
фактичних матеріалів. При підготовці посібника виникли 
певні труднощі. Ці труднощі пов’язані з трактуванням тих чи 
інших питань, визначенням різних понять, а також з тим, що 
система управління інноваційними витратами остаточно не 
сформувалася, її окремі ланки та елементи не мають суворого 
взаємозв’язку. Тому автори викладають тільки перевірені на 
практиці підходи та форми роботи без спроб їх теоретичного 
узагальнення. Було б неправильно в навчальному посібнику 
розглядати різні варіанти вирішення питань. Автори праг-
нули в основному показати те, що вже функціонує, лише в 
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Передмова

окремих випадках аналізуючи висунуті пропозиції про нові 
підходи і рішення.

Таким чином ми пропонуємо студентам і бізнесменам не 
товсті тома про витрати та прибуток, а те, що повинно зали-
шитись після наполегливого навчання. Освоївши базові поло-
ження, ви зможете вирішити 90% проблем, пов’язаних з 
аналізом витрат та отриманням доходу в побуті і на підприєм-
стві. Вам буде легко і приємно читати спеціальні роботи, і ви 
швидко освоїте відповідне програмне забезпечення.

Автори вдячні рецензентам за змістовні зауваження і 
побажання відносно якості тексту, а також магістранту ОНПУ 
Байлюк Ю.О. за комп’ютерну підготовку тексту посібника.




