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Досліджено поняття «інноваційні процеси» та «інноваційна діяльність», їхній роз-
виток і вплив на конкурентоспроможність продукції. Розглянуто структуру інновацій-
ного процесу. Визначено суть контролінгу та особливості обліку витрат на управління 
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Постановка проблеми в загальному вигляді. На 

сьогодні важливим для підприємств-виробників зали-

шається створення конкурентоспроможної продукції, 

яка принесе їм дохід, а це може відбуватися в основ-

ному в умовах глобалізації й формування економіки 

знань, запровадження прогресивних інновацій, які б 

охоплювали весь комплекс управлінських заходів, в 

основу яких покладено систему контролінгу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Над 

системою управління витратами в інноваційній діяль-

ності працювали багато дослідників та вчених, серед 

яких М. І. Баканов, Л. В. Барташев, А. П. Ковальов,  

А. Д. Шеремет, але вона потребує подальшого роз-

гляду в теорії та коректування на практиці. 

Значний внесок у розроблення теоретичних та 

прикладних проблем контролінгу інноваційної діяль-

ності в сучасних умовах господарювання зробили  

такі вітчизняні та іноземні вчені Й. М. Петрович,  

М. П. Динесенко, О. В. Оліфіров, М. С. Пушкар,  

А. М. Ткаченко, А. Дайле, Д. Хан, Ю. П. Яковлєв. 

Однак варто зазначити, що сьогодні теоретична база з 

питань сутності, функцій, інструментарію, методик  

та процесу контролінгу інноваційної діяльності є 

недостатньою. 

Виділення раніше невирішених частин загаль-

ної проблеми. Основною невирішеною проблемою на 

сьогодні залишається відсутність єдиного концепту-

ального підходу щодо визначення складових системи 

контролінгу інноваційної діяльності підприємства, 

процесів його впровадження та функціонування. 

Формулювання цілей статті (постановка зав-

дання). Основною метою інноваційних процесів є 

концентрація ресурсів на напрямах, які забезпечують 

прискорення науково-технічного прогресу з ураху-

ванням одержання таких нововведень, як винаходи, 

наукоємні технології. 

Удосконалення інноваційного процесу вимагає 

застосування комплексного системного підходу, мета 

якого полягає в розгляді інноваційної діяльності як 

самостійної системи, кінцева мета якої – забезпечення 

довгострокового функціонування суб’єкта господарю-

вання, його фінансової міцності та стійкості в ринко-

вих умовах. Для цього необхідна розробка економіч-

ного механізму контролінгу, що сприятиме підви-

щенню ефективності інноваційних процесів і створен-

ню конкурентоспроможної інноваційної продукції. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Як 

відомо, інновація (від англійського «innovation»), – це 

нове науково-технічне досягнення, нововведення як 

результат упровадження нового продукту. Більшість 

прогресивних нововведень знаходять реальне втілен-

ня у створенні наукоємної та конкурентоспроможної 

продукції, що є одним із важливих результатів 

інноваційної діяльності. 

Ми погоджуємося з В. Н. Нестеровим, який вва-

жає, що «необхідною умовою досягнення високої 

ефективності, як відомо, є оцінка величини витраче-

них коштів та отриманих результатів. Тому й виникає 

необхідність створення обґрунтованої системи управ-

ління витратами, яка повинна базуватися на взаємо-

зв’язку всіх функцій управління та охоплювати всі 

стадії інноваційного циклу в усіх задіяних у цьому 

підрозділах» [1, ст. 158]. 

 


