
Облік і оподаткування інвестиційно-інноваційної діяльності 

 

Заплановані результати навчання: 

Мета вивчення навчальної дисципліни: 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. 

Основні завдання навчальної дисципліни: 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. 

Компетентності: 

Загальні: 

Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

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

Фахові (спеціальні): 

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. 

Здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення актуальних 

завдань теорії, методики, організації та практики обліку, аудиту, аналізу, контролю та 

оподаткування. 

Здатність формувати і використовувати облікову інформацію щодо оцінки 

інвестицій та об’єктів інновацій. 

Здатність обґрунтовувати вибір варіанту обліку інноваційних витрат на підставі 

діючого законодавства. 

Програмні результати навчання: 

1. Розробляти внутрішньофірмові стандарти і форми управлінської та іншої 

звітності суб’єктів господарювання. 

2. Формувати фінансову звітність за національними та міжнародними 

стандартами для суб’єктів господарювання на корпоративному рівні, оприлюднювати 

й використовувати відповідну інформацію для прийняття управлінських рішень. 

3. Знати теоретико-методологічні засади інвестиційно-інноваційної діяльності 



підприємств. 

4. Володіти методикою обліку і оподаткування об’єктів інвестиційно-

інноваційної діяльності та імплементувати її в господарську практику. 

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Теоретико-методологічні засади інвестиційної діяльності. 

Тема 2. Сутнісна характеристика інновацій та інноваційний розвиток 

підприємства.  

Тема 3. Напрями розвитку методики обліку та оподаткування інвестиційно-

інноваційної діяльності.  

Тема 4. Облік і оподаткування капітальних інвестицій.  

Тема 5. Облік і оподаткування операцій з фінансовими інвестиціями. 

Тема 6. Методологічні засади обліку інноваційної діяльності та особливості 

оподаткування операцій, пов’язаних з її здійсненням. 

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

Тема 8. Розкриття інформації про інвестиційно-інноваційну діяльність у 

фінансовій звітності підприємства. 

Трудомісткість: 

Загальна кількість годин 135 год 

Кількість кредитів 4,5 

Форма семестрового контролю залік 


