
ВПП 2.1.1.4. Облік і оподаткування інвестиційно-інноваційної діяльності 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Облік і оподаткування інвестиційно-

інноваційної діяльності» є організаційні і методичні засади ведення обліку операцій 

інвестиційно-інноваційної діяльності та порядок їх оподаткування відповідно до чинного 

законодавства України.  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Облік і оподаткування 

інвестиційно-інноваційної діяльності» є формування у здобувачів вищої освіти системи 

знань з сутності й класифікації інвестицій та інновацій, їх нормативно-інформаційного 

регулювання і ресурсного забезпечення, встановлення взаємозв’язку між інвестиціями та 

інноваціями, особливостей оподаткування інвестиційного прибутку для формування 

навичок з ведення обліку і порядку оподаткування капітальних та фінансових інвестицій, 

розкриття методологічних засад обліку й оподаткування витрат на розробку нового виду 

продукції, відображення інформації у фінансовій і статистичній звітності щодо операцій 

інвестиційно-інноваційної діяльності. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Облік і оподаткування 

інвестиційно-інноваційної діяльності» є вивчення сучасної практики ведення обліку 

операцій інвестиційно-інноваційної діяльності та порядку їх оподаткування на 

підприємстві відповідно до Податкового кодексу України, що забезпечує його стабільне 

функціонування й розвиток; набуття здобувачами вищої освіти навичок ведення обліку 

виготовлення нових видів продукції та оподаткування операцій, пов’язаних з ними; 

формування вмінь самостійної роботи та прийняття управлінських рішень, які 

забезпечують підвищення ефективності інвестиційно-інноваційної діяльності суб’єкта 

господарювання; розвиток у здобувачів вищої освіти дослідницьких і організаторських 

здібностей щодо розробки нових видів продукції та вкладення капітальних інвестицій у 

придбання й створення активів, а також підготовки інформації щодо інвестиційно-

інноваційної діяльності для відображення її результатів у фінансовій і статистичній 

звітності. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у здобувачів вищої освіти 

має бути сформовані наступні елементи компетентності:  

Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК01. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК02. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК05. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

Спеціальні (фахові) компетентності (СК): 

СК01. Здатність формувати та використовувати облікову інформацію для 

прийняття ефективних управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством в 

цілях підвищення ефективності, результативності та соціальної відповідальності бізнесу.  

СК02. Здатність організовувати обліковий процес та регламентувати діяльність 

його виконавців у відповідності з вимогами законодавства та менеджменту підприємства.  

СК07. Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та 

впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського обліку, аналізу, аудиту і 

оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями підприємства.  

Програмні результати навчання: 

ПР05. Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в 

управлінні підприємством, надавати консультації управлінському персоналу суб’єкта 

господарювання щодо облікової інформації. 

ПР07. Обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування діяльності 

суб’єкта господарювання на підставі діючого податкового законодавства. 

ПР13. Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських інформаційних 

технологій для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в системі прийняття 

управлінських рішень з метою їх оптимізації. 

ПР15. Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, 



менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у сфері обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
Тема 1. Теоретико-методологічні засади інвестиційної діяльності. Сутність 

інвестицій та форми фінансового інвестування. Класифікація інвестицій в системі обліку 

і звітності. Інвестиційна діяльність, її об’єкти та суб’єкти. Інвестиційний ринок та його 

елементи. Цілі інвестиційної політики держави. Інвестиційний клімат: сучасний стан, 

проблеми та перспективи. 

Тема 2. Сутнісна характеристика інновацій та інноваційний розвиток 

підприємства. Сутність інновацій та сучасні тенденції розвитку. Функції інновацій. 

Життєвий цикл інновації. Класифікація інновацій. Методи державного регулювання 

інновацій. Інноваційна політика підприємства. Венчурні фонди і венчурне 

підприємництво. 

Тема 3. Напрями розвитку методики обліку та оподаткування інвестиційно-

інноваційної діяльності. Принципи і завдання обліку інвестиційно-інноваційної 

діяльності. Взаємозв’язок інвестицій та інновацій. Динаміка капітальних інвестицій за 

видами активів та джерелами фінансування в Україні. Класифікація джерел фінансування 

інвестиційно-інноваційного розвитку підприємства. Методика оцінки капітальних і 

фінансових інвестицій за міжнародними стандартами фінансової звітності.  

Тема 4. Облік і оподаткування капітальних інвестицій. Поняття і класифікація 

капітальних інвестицій. Облік витрат на формування вартості об’єктів, що будуються 

підрядним та господарським способом. Облік та оподаткування придбання основних 

засобів за грошові кошти, за рахунок кредитних коштів, за рахунок безоплатного 

отримання. Облік й оподаткування операцій, пов’язаних із реалізацією та інвентаризацією 

капітальних інвестицій та основних засобів. Облік і оподаткування інших витрат на 

капітальні вкладення. 

Тема 5. Облік і оподаткування операцій із фінансовими інвестиціями. Поняття, 

класифікація та оцінка фінансових інвестицій. Порядок формування собівартості 

придбаної фінансової інвестиції. Цінні папери та їх класифікація. Облік поточних 

фінансових інвестицій. Облік еквівалентів грошових коштів. Облік довгострокових 

фінансових інвестицій за справедливою вартістю. Облік фінансових інвестицій за 

амортизованою собівартістю. Облік фінансових інвестицій за методом участі в капіталі. 

Оподаткування операцій, пов’язаних з цінними паперами. Облік розрахунків за 

дивідендами та їхнє оподаткування. 

Тема 6. Методологічні засади обліку інноваційної діяльності та особливості 

оподаткування операцій, пов’язаних з її здійсненням. Поняття інноваційної діяльності 

та етапи інноваційного процесу. Облік інноваційних витрат капітального характеру та 

оподаткування операцій, пов’язаних з ними. Облік інноваційних витрат операційної 

діяльності. Облік інноваційних витрат на підготовку й освоєння нової продукції. 

Організація та облік винахідницької діяльності на підприємстві. Рахунки з обліку витрат 

на інновації у складі інвестиційно-інноваційної та операційної діяльності підприємства. 

Тема 7. Облік та оподаткування витрат на розробку нового виду продукції. 

Етапи створення (розроблення) нової продукції. Облік витрат на дослідження. Способи 

обліку та порядок оподаткування витрат на розроблення нового виду продукції. Облік та  

оподаткування виробництва дослідних зразків продукції. Порядок включення витрат на 

сертифікацію продукції до собівартості дослідного зразка продукції. 

Тема 8. Розкриття інформації про інвестиційно-інноваційну діяльність у 

фінансовій та статистичній звітності підприємства. Користувачі інформації щодо 

операцій інвестиційно-інноваційної діяльності. Розкриття інформації у фінансовій 

звітності щодо операцій інвестиційної діяльності. Розкриття інформації у фінансовій 

звітності щодо операцій інноваційної діяльності. Розкриття інформації у статистичній 

звітності щодо операцій інвестиційно-інноваційної діяльності. 
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