Б

ухгалтерск и й

облш

,

а н а л т з та а у д и т

УДК: 657.6:001.895
JEL Classification: L 26
I.
доктор економгчних наук,
професор кафедри технологи мгжнародних перевезет г логгстики,
ДВНЗ «Приазовсъкий державний техтчний утверситет»

Облж i аудит ресурсозбер1гаючих шновацш
на сучасних промислових тдприемствах
В cmammi подано авторсъкий погляд на оргатзацт облгку г аудиту ресурсозберггаючих тновацш на промислових тдприемствах. Облшресурсозберггаючих тновацш
проводиться як облш нематергалъних amiueie або об ’ектгв гнтелектуалъногвласностг.
Подано авторсъкий nidxid до оргатзацИ аудиту з урахуванням eidnoeidnocmi
ресурсозберкаючих тновацш тесту М. Портера з таких nymmie: змти в технологиях
дозволяютъ знизити витрати, але при цьому технологгчне лидерство шдприемства
мае сталу позицт; завдякиресурсозберкаючимзмтамзмгнюетъся г напрям дгй ключових фактор1в витрат; ресурсозберггаючг змти сприяють покращенню структури
пгдприемства/холдингу.
Ключов1 слова: ресурсозберггаючг тновацп, бухгалтерский облш, нематергалънг
активи, фгнансово-господарсъка дгялънгстъ, витрати, полгуретанова пгна,
кореспонденцгя рахункгв.
Постанова проблем та п зв’язок i3 важливими науковими чи практичними
завданнями. Ресурсосбережения i енергозбереження - це найважлив1пп складов!
проблеми «еиергетичио! безпеки» Bcix краш свггу. Ресурсозбереження важливо не
саме по co6i, а в тому ceHci, в якому воно сприяе отриманню конкурентних переваг
i покращенню ситуацп на шдприемств!. Не Bci заходи ресурсозбереження позитивно
впливають на роботу шдприемства, деяю мають негативний вплив на конкуренту
позищю i на прибуток шдприемства взагалг Вщомий фах1вець з теори конкурентоспроможносто Майкл Портер вказував, що серед кер1вншав сучасних промислових
шдприемств юнуе безл1ч р1зних штсрпрстацш поняття «позищя шдприемства за витратами» вщносно конкурентов i ресурсозбер1гаючих 1нновацш. Дослщження витрат
зазвичай торкаються проблематики виробничих витрат i не охоплюють витрати на imiii
види д1яльносто: маркетинг, сервю, шфраструктуре, транспорту в ання i складування
та iHmi. Кср1вництво шдприемств найчастоше обмежуеться спрощеним пор1внянням
власних витрат на оплату пращ i сировину з витратами конкурентов [1, с. 105-106].
Причини такого спрощеного шдходу слщ шукати у вщсутносто системносто в
анал1з1 витрат на ресурсозбер1гаюч1 шновацп та i'x бухгалтерського облшу. Багато
дослщжень витрат i ресурсозбер1гаючих шновацш присвячеш досить вузьким питаниям
у межах ще! галуз1, a i'x результата i висновки мають короткочасну щншсть. Сучасш
системи бухгалтерського обл1ку потребують бшып чпосо! i жорстко! класифшаци витрат
i ресурсозбер1гаючих шновацш вщповщно до структури бази даних в таких категориях
як, наприклад, витрати на основну i до по Miжну роботу, накладш витрати. У практищ
бухгалтерського облп<\ використовуеться штучний подш витрат на робочу силу, си
ровину, накладш витрати, яш включаться до одного i того ж самого виду даяльносто.
Вшцезазначене шдвшцуе актуальшсть аналпу шдход1в до оргашзацп обл1ку i аудиту
ресурсозбер1гаючих 1нноващй на промислових тдприемствах.
Аналп останшх дослщжень i иублжацш. Дослщженню питань управлшня проце
сами ресурсозбереження на рпномаштних р1внях розвитку промисловосто присвячено
науков1 пращ О. Амоша, С. Аптекарь, М. Белопольського, О. Бшоводсько!, Ю. Воробйова, Б. Гаврилшшна, Р. Дафта, О. Зборовсько!, С. Ьшяшенко, В. Кудшово!, Е. Левшса,
Т. Логутово!, С. Мочерного, Ж. Пюкова, С. Соколова, I. Сотникова, Дж. Стовенсона,
О. Устенко, Р. Факхутдинова та шших. Питания облшу, анал1зу та впровадження
ресурозбер1гаючих шновацш розглядалися в наукових працях С. Кршавського, М. Бело© I. М. Майорова, 2017
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польського, Г. Бессоново!, С. Бессоново!, О. Польторацько! та шших. У наукових працях
вищезгаданих автор1в шдкреслюеться, що прюритетними напрямами промислово!
полггики Bcix краш свггу е енергозбереження, енергоефективнють, еколопчшсть. В
багатьох законодавчих актах як нащонального та i м1жнародного права зазначено, що
ввд правильности проведения енергетично! i ресурсозбер1гаючо! технолопй залежить
безпека держави, захшцешсть житгево важливих iHTepeciB i запоб1гання внутршшм
i зовшшшм загрозам.
М ета статп: дослщити оргашзацио бухгалтерського облпсу i аудиту ресурсозбер1гаючих технолопй на промислових тдприемствах.
Виклад основного матсрииу з повннм обгрунтуванням отрнманнх наукових
р сзу л ы ап в. Ресурсозбереження - це процес послвдовно! i комплексно! ре ал па цп
оргашзащйних, економ1чних i техшчних заход1в, спрямованих на забезпечення економи
та ращонального використання матер1ально-сировинних pecypcie у Bcix галузях на
родного господарства [3, с. 208]. Основш напрями ресурсозбереження: зменшення
обсяпв видобутку матер1альних pecypcie i замша i'x ращональними видами; збшыпення
корисного виходу матер1альних ресурав; зниження норм витрат матер1альних pecypcie
на одиницю продукци; комплексне використання матер1альних ресурсов у виробництвк
використання в1дход1в, вторинних ресурсов: полшшення якост1 та збшьшення
тривалостт сксплуатацп матер1альних pecypcie. Найсуттевiшого результату ресурсоз
береження досягають за умови, коли процес ресурсозаощадження охоплюе Bci стадп
житгевого циклу ресурсу. Найбшып поширеними методами ресурсозбереження е таи:
впровадження прогресивно! ресурсозбер1гаючо! техшки i технологи; вдосконалення
конструкци продукци; використання нових вщцв сировини та матер1ал1в; розроблення
нових вщцв pecypcie; оргашзащя технолопчного використання вщходав; застосування
ращональних пакувальних матер1ал1в i конструкцш упаковки; вдосконалення технологи
складського збер1гання i створення умов для збер1гання матер1альних pecypcie; впро
вадження ращональних вщцв транспортування, скорочення вiдета Hi транспортування
матер1альних pecypcie. Основним джерелом фшансування 1нноващйно! дгальностт з
енерго- та ресурсозбереження е власш кошти промислових шдприемств.
Аналп рпних шдход1в до ресурсозбереження, викладений у друпй maei монографп [4, с. 45-145], дозволяе визначити та узагальнити ключов1 напрямки розви
тку сучасно! комплексно! системи ресурсозбереження на вггчизняних промислових
тдприемствах, яким притаманш: змша форм власностт та створення вертикальноiнтегрованих компашй); використання у виробнищш матер1ал1в i3 полшшеними
якостями; впровадження !нноващйних сконо\пчних вщцв паливно-енергетичних реcypciB; залучення енергетично го менеджменту у розроблення довгострокових програм
енергозбереження; використання м1жнародних стандартов фшансово! звггностт, що
дало можливють знайти i залучити внутршш резерви економи виробничих pecypcie.
Використання поняття «ресурсозбереження» у науковш nneparypi е в1дносно
новим. Рашше в сконо\пчнш Teopii та фшансово-господарсысш д1яльност1 активно
вживалися таш поняття як «сконо\пя pecypcie», «режим с ко но Mil» або «ефективне ви
користання pecypcie». На сьогодшшшй день yci наведеш вшце термши акумульоваш
у поняття «ресурсозбереження», яке е досить багатогранним. У науковш пращ [5]
стверджуеться, «що сучасна цившзащя досягла р1вня розвитку, на якому зростання
виробництва фактично в ycix галузях господарства здатне здшснюватися в умовах
прогресуючо! економ1ки без залучення додаткових pecypcie та енергп».
За даними автор1в монографи [2, с. 46], р1вень енергоемносп ВВП У краши складае
0,41 кг нафтового екв1валенту на 1 дол. США, а середшй евгговий показник - 0,2 кг
нафтового екв1валенту на 1 дол. США. Тобто щоб виробити будь-яку продукщю,
Украша витрачаеу 4 рази бшыпе енергп i pecypcie, Hiж краши Свропи, i вдв1ч1 бшыпе,
шж Росшська Федеращя. Украша ввдетае ввд показншав енергоефективностт економ1ки 4exii вдв1ч1, Полыщ - у 2,6 раза, Даш! - у 4,5 раза. Щор1чш витрати Украши в и
неефективного енерго- та ресурсоспоживання у комунальному господарств1 та промисловостт складають 15-17 млрд. дол.
Майкл Портер пропонуе тест для визначення тих напрям1в ресурсозбер1гаючих
технолопчних змш, впровадження яких матиме максимальний позитивний ефект для
роботи компаш!:
НАУКОВИЙ ВЮНИК НАЦЮНАЛЬНОТ АКАДЕММ
СТАТИСТИКИ, ОБЛ1КУ ТА АУДИТУ, 2017, № 3
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1. 3\пни в тсхнолопях дозволяють знизити витрати, але при цьому технолопчне
лвдерство шдприемства мае сталу позицЬо.
2. Завдяки ресурсозбер1гаючим змшам змшюетъся i иапрям дай ключових фактор1в
витрат: вони позитивно впливають на ефективну роботу компаш!.
3. Pccypco36cpiraK)Lii змши сприяють покращенню структури шдприемства або
холдингу [1, с. 252-254].
Осильки украшсьи шдприемства змушеш працювати в кризових умовах, не мають
достатньо кошпв для великих каштальних !нвестицш у нов1 прогресивш еколопчш
та енергозбер1гаюч1 технологи, ресурсозбереження е одним i3 головних фактор1в
шдвшцення !х конкурентоспроможностт, зниження соб1вартост1 продукци i послуг i
вившьнення фшансових кошпв для подалыпого технолопчного удосконалення про
цесу виробництва.
В Укра!ш е Bci потенцшш можливостт для впровадження ресурсозбер1гаючих
технолопй, в тому числ1 для енергозбереження. Прикладом може с л у ж и т шдприемство «Дон-трейд», яке за власною тсхнолопею виробляе шнопол1уретановий
герметик PENADO в аерозольшй упаковщ [2, с. 16-18]. Це готова до застосування
однокомпонентна пша, яка тверд1е год впливом вологи повггря, утворюючи ком1рчасту
нашвжорстку пластмасу з високими тешклзоляцшними властивостям. Застосування
пол1уретаново! пши дозволяе:
п он и зи т тепловвддачу на 54%;
зберегти тепло взимку i створити приемний прохолодний мшроюпмат влггку;
pi3KO знизити витрати енергп на опалювання або охолодження р1зних тишв
примпцень;
шдвищити терм1н пращ оброблених шною трубопровод1в у 3-4 рази, досягти
eKOHOMii газу на 50% i бшьше завдяки зниженню тепловтрат;
знизити корозио зовшшньо! стшки сталево! труби, пол1пшити i'i' ремонтоздатшсть i можлив1сть багатократного використання.
Ефективна 1золящя труб - це один 3i шляхов економИ' теплово! енерп! в умовах
енергетично! кризи. Жорсткий шнопол1уретан (ППУ) як тешклзолящйний матерiал
нар аз i не мае альтернативи. Вш мае високий коеф1щент поляцп i низький коефщент
теплопров1дност1, високу м1цн1сть i теплост1йк1сть форми, в1дрпняеться чудовою
адгез1ею до металiв. При температур! теплоносля 120°С довгов1чшсть його експлуатащ!
складае 25-30 роив, причому одночасно шдвшцуеться i терм1н служби металевих труб
завдяки пдро1золящйним властивостям цього матер1алу. Розрахунки фах1вщв показали,
що застосування 1 кг ППУ за piK дозволяе заощадити в середньому 24,37 грн [2, с. 18].
Еф ективна !золящ я труб п1нопол1уретаном покращ уе можливост1 для
це нтр ал iso ва но го теплопостачання вщ теплоцентралей в крупних житлових районах
з високою концентращею населения, що дозволяе зекономити бшьше 20% енерп! у
пор1внянш з шдивиуальними топковими прибудовами, а також зменшити х!м!чне i
терм1чне навантаження на навколишне середовище. KpiM того, вщпрацьований ППУ
легко утшпзувати терм1чним засобом на в1дм1ну в и мшерально! вати.
Для потреб бухгалтерського обл1ку рссурсозбср1гаюч1 !нноващ! включаються до
iнтелектл ально! власностт шдприемства, тобто до нематер1альних актив1в. Оргашзащя
облшу ресурсозбер1гаючих !нноващй i технолог1й промислових шдприемств зводиться до оргашзащ! обл1ку операщй 3i створення та придбання об егав патентного
права i iнтел с кт\ал ьно! власностт. Авторський шдоад до проведения облп<у i аудиту
ресурсозбер1гаючих !нноващй промислових шдприемств викладено на рисунку.
Якщо ресурсозбер1гаюча !нноващя отримуеться на промисловому шдприемств!
в результат! обм1ну або е його власною розробкою, первинна вартють отриманих у
такий croci6 нематер!альних актив1в дор1внюе залишковш вартосп переданого об’екта.
Вона визначаеться як рпниця м1ж первиною варттстю i сумою нарахованого зносу.
Якщо залишкова варттсть переданого об’екта перевшцуе його справедливу варттсть,
тода його первинна вартють дор1внюе його справедлив! й вартостт. Первинна варттсть
безоплатно отриманих нематер1альних актив1в також дор1внюе справедлив! й вартостт
на дату !х отримання.
Bci витрати на придбання та створення об’екпв патентного права у разi !х
використання шдприемством в якост1 актив1в урегульовано нормами ПСБО 8
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О блш i аудит
РЕСУРСОЗБЕР1ГАЮ ЧИХ ШНОВАЦШ НА СУЧА СНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПЩПРИСМСТВАХ

«Нематер1алып активи» [6] i ПСБО 27 «Необоротш активи, утримуваш для продажу та
припинення д1яльностЬ> [7]. Щ витрати як каштальш 1нвестици в нематер1алып активи
облшовуються на субрахунку 154 «Придбання (створення) нематер1альних актив1в». А
т е л я i'x завершения та введения об' екта патентного права у господарський оборот вш
ощнюеться за первюною варттстю, що складаеться з прямих витрат на його створен
ня та ввдображаеться як нематер1альний актив на субрахунку 124 «Права на об'екти
промислово! власност!» для внутршнього використання або 286 «Необоротш активи
та групи вибутгя, утримуваш для продажу» для рсалпацп на сторону.

Рис. Модель проведения облжу i аудиту pccypcoi6epii ai()4ii\ шновацш
промислових шдприемств
Джерело: розроблено автором
НАУКОВИЙ ВЮНИК НАЦЮНАЛЬНОТ АКАДЕММ
СТАТИСТИКИ, ОБЛ1КУ ТА АУДИТУ, 2017, № 3
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У pa3i, якщо витрати на створеш об’екти патентного права (рисунок) не визначаються як активи i не отримують вщображення в облшу як об’екти права 1нтелектуально! власностт, на яш видано патент, вони ввдносяться на рахунок 941«Витрати на
досл1дження i розробки» без можливостт i'x визначення у майбутньому нематер1альним
активом. Така вимога закршлена нормами пункту 8 ПСБО «Нематер1альш активи», що
е лопчним продовженням норм пункту 7 ПСБО, який визначае умови ввдображення
в баланс! таких актив iв [7].
В Teopii' облп<\ та аудиту юнують три класичш шдходи до ощнки нематер1альних
актив1в: витратний тдоад, пор1вняльний тдоад, прибутковий шдоад Вигратний шдхщ
використовують при оцшщ вартостт нематер1альних активiв в тому випадку, якщо
неможливо знайти аналоги, а прогнозований прибуток не е стабшьним. Пор1вняльний
шдх1д оснований на принциш ефективного ринку, на якому швестори купують i
продають активи аналопчного типу, ухвалюючи при цьому незалежш 1ндив1дуалып
рппення. Прибутковий тдоад оснований на розрахунку сконо\пчних випд, пов’язаних
з отриманням прибутку вщ нематер1альних актив1в, яю не вiдо б раже Hi на баланс!
шдприемства i забезпечують прибуток на активи або власний капггал вшце середнього р1вня.
3 метою достсшрно! ощнки та визнання в обл1ку ресурсозбер1гаючих 1нновацш
авторами монографп [2, с. 30] пропонуеться здш снення i'x позабалансового
облшу як списаних потенщйних нематер1альних актив1в. Для обл1ку не визнаних
нематер1альних актив1в використовують рахунок 07 «Списаш активи», зм1ст i назву якого пропонуеться зм1нити на «Списаш активи та потенщши нематер1альш
активи» та в1дкрити субрахунок 073 «Списаш потенщши нематер1альш активи». На
цьому субрахунку пропонуеться здшснювати облш прав iнтелект\ ально1власностт за
варттстю прямих фактично понесених витрат на 1х створення та щор1чне шдтримання
патентоспроможностт. Потенщйн1 нематер1альш активи остаточно списуються i3 су
брахунку 073 «Списаш потенщйш нематер1альш активи» т е л я виршення питания
щодо умов вщображення таких об’ект1в у баланс! як вщновлених. Одночасно 3i зменшенням сум списаних потентйних нематер1альних актив1в пропонуеться здайснювати
запис за дебетом рахуншв 12 «Нематер1альш активи» або 286 «Необоротш активи та
групи вибутгя, утримуваш для продажу» i кредитом рахунку 42 «Додатковий каштал»,
з подальшим i'x вщнесенням (у cvMi амортизащ! або повшетю для нематер1альних
актив1в, що не амортизуються) на субрахунок 74 «1нпп доходи». Для цього нами
пропонуеться введения нових субрахушав до вказаних рахуншв, в1дпов1дно: 426
«В1дновлеш рашше списаш потенщйш нематер1альш активи» та 743 «Доход в1д
в1дновлення рашше списаних потенцшних нематер1альних активiв». Оцшка та виз
нання в облшу в1дновлених рашше списаних потенщйних нематер1альних актив1в
мае зд1йснюватися за варттстю рашше списаних прямих витрат на i'x створення та
шдтримання патентоспроможностт, скоригованою на суми амортизащ!’та переотнки,
яю було б визнано за перюд i'x позабалансового утримання; сума коригування мае
включатися до шших витрат (доход1в) зв1тного перюду в кореспонденщ1 з рахунком
облшу таких активiв [2, с. 31].
Витрати на придбання нематер1альних актив1в накопичуються на рахунку 15
«Каштальш 1нвестицй’». субрахунок 154 «Придбання (створення) нематер1альних
актив1в». При придбанш штелектуально! власностт в обм1н на корпоративш права, и
варттсть, вказану в засновницькому документ!, також слщ вщобразити на рахунку 15
«Каштальш швестищУ».
Аудит ресурсозбер1гаючих 1нноващй спрямований на виявлення причин виникнення неввдповщностей у систем! ресурсо- i енергозбереження, процесах або продуктах/послугах шдприемства. Основна мета аудиту - з1брати об’ективш св1доцгва,
яю дозволять виявити невщповщност! в процесах, продуктах/послугах шдприемства;
попередити i скорегувати дИ, яю можуть привести до невщпов1дностей.
Запропоновану модель обл1ку та аудиту рссл рсозберiгаючих 1нноващй дощльшше
використовувати при стратепчному плануванш ресурсозбер1гаючих шновацш
тих шдприемств, яю входять до об’еднань або промислових груп, холдинпв. Такий шдх1д дасть шдприемству можлив1сть визначити i ощнити нев1дпов1дшсть
м1ж обсягами pecypcie на шновацп та можливостями впровадження 1нноващйних
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ресурсозбер1гаючих технолопй, а також чинники, що мають найбшыпий вплив на
pccypco36cpiraK)Lii шновацп шдприемств одше! фшансово-промислово! групи або
холдингу.

На думку автора, запропонована модель облшу i аудиту ресурсозбер1гаючих
1нновацш враховуе поточш умови функщонування холдингу i складш умови роботи
сучасних нащональних промислових шдприемств:
обмежений доступ до виробничих pecypcie через висош щни на них;
необхвдшсть постойного навчання персоналу ycix р1вшв оргашзаци;
необхвдшсть економи pecypcie, Hici посттйно дорожчають, i впровадження
нових техшчних та економ1чних рш ень щодо ресурсозбереження;
сувора конкуренщя на нащональному та м1жнародному ринках;
шдвшцення вимог до якостт готово! продукци;
в ш с ь к о в и й конфликт на Сход1 Укра1ни, де знаходяться нащональш джерела
вугшля, руди, вапняку та unui;
затяжна економ1чна криза в с в т та полггична i економ1чна криза всередиш
краши.
Висновки. Впровадження запропонованого шдходу до оргашзаци облпсу та ауди
ту ресурсозбер1гаючих 1нновацш може бути ефективно використано для шдвшцення
конкурентоспроможностт нащонального промислового шдприемства, об’еднання або
холдингу, особливо в умовах оновлення та перегляду сконо\пчних процеав в Украпи.
На основ1 комплексного шдходу запропоновано удосконалення системи внутршнього
ресурсозбереження з обов’язковим врахуванням таких складових: техшчне та
технолопчне покращення, ефективна кадрова складова, зниження матер1алоемност1,
енергозбереження та фшансово-економ1чш мстоди управлшня. що дозволить комплек
сно використовувати модель обл1ку та аудиту ресурсозбер1гаючих 1нноващй.
П ерспективи подальших розввдок у цьому напрям г Ресурсозбереження за
рахунок зовшшшх фактор1в поступово стае бшып складним та неефективним процесом. Саме з ще! причини необхвдно вир1шувати питания ресурсозбереження на
промислових тдприемствах за рахунок внутршшх резерв1в та ефективного викори
стання виробничих pecypcie при впровадженш нов1тшх шдход1в в управл1нш: роз
роблення дина\пчного стратепчного розвитку шдприемства (холдингу, об’еднання)
впровадження 1нноващйних технолопчних pinieHb \пжнародного р1вня, ратонально!
о р гатзат! прат, вдосконалення лопстики та npo(|ieci иного шдходу до менеджменту
i бухгалтерського обл1ку.
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Учет и аудит ресурсосберегающих инноваций
на современных промышленных предприятиях
В статье представлен авторский взгляд на организацию учета и аудита р е 
сурсосберегающих инноваций на промышленных предприятиях. Учет ресурсосбе
регающих инноваций проводится как учет нематериальных активов или объектов
интеллектуальной собственности. Представлен авторский подход к организации
аудита с учетом соответствия ресурсосберегающих инноваций тесту М. Портера
из таких пунктов: изменения в технологиях позволяют снизить затраты, но при
этом технологическое лидерство предприятия имеет стабильную позицию; благо
даря ресурсосберегающим изменениям изменяется и направление действий ключе
вых факторов затрат; ресурсосберегающие изменения способствуют улучшению
структуры предприятия/холдинга.
Ключевые слова: ресурсосберегающие инновации, бухгалтерский учет, нематери
альные активы, финансово-хозяйственная деятельность, затраты, полиуретановая
пена, корреспонденция счетов.
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Recording and Audit of Resource Saving Innovations
at Modern Industrial Companies
Resource saving and energy sax’ing are essential components o f “energy security”
problem in all the countries, which raises the importance o f analysis and revision o f ap
proaches to organization o f recording and audit o f resource sax’ing innovations at indtistrial companies. The article's objective is to study organization o f recording and audit o f
resource sax’ing technologies at industrial companies. A review>o f resource sax’ing purposes
and methods is given.
For accounting purposes, innovations in resource sax’ing are recorded now as intangible
assets. Recording o f resource sax’ing innovations and technologies at industrial companies
is confined to recording o f transactions on creation or acquisition ofpatent rights objects
and intellectual property objects. The author's approach to organization o f audit by the
conformity o f resource sax’ing innovations with M. Porter's test is proposed. Data showing
success stofy o f a Ukrainian company manufacturing polyurethane foam sealant PENADO
in the aerosol dispenser is used to confirm that Ukraine does hax’e potentials to introduce
and utilize resource sax’ing technologies, including energy sax’ing ones.
The proposed model for recording and audit o f resource sax’ing innovations shotild be
used in strategic planning o f resource sax’ing innovations at the companies incorporated
in industrial groups or holdings. Using this model, a company can reveal and assess the
mismatch between amounts o f resources that can be allocated in innovation and real
capacities for introducing innovative resource sax’ing technologies, and factors hax’ing the
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strongest impact on recourse sax’ing innovations at companies incoiporated in one financial
and industrial group or holding. The proposed model accounts fo r the specific operative
conditions in holdings and tough conditions fo r business operation o f industrial companies
in Ukraine.
Keywords: resource saving innovations, recording, intangible assets, financial
and economic activities, expenditures, polyurethane foam sealant, correspondence o f
accounts.
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