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Е
кономічне зростання країни залежить від ба-

гатьох чинників, суб’єктами виникнення яких 

є держава, підприємства та домогосподарства. 

Взаємодіючи між собою, вони впливають на розвиток 

економічних процесів і визначають напрямок змін. 

Одним із видів діяльності підприємств є вихід на зо-

внішні ринки товарів і послуг, який характеризує но-

вий рівень розширення підприємницької діяльності. 

Крім того, в сучасних умовах все більшого значення 

набуває інноваційна діяльність, яка також є іденти-

фікатором розвитку господарської діяльності під-

приємств та сприяє підвищенню рівня конкуренто-

спроможності суб’єкта та його предмета діяльно сті. 

Своєю чергою, ринкова економіка встановлює ряд 

показників, які впливають на розвиток зовнішньої 

торгівлі в країні. Завдання держави полягає у ство-

ренні відповідних умов для ведення зовнішньоеконо-

мічної діяльності. 

На сьогодні перед Україною стоїть завдання пе-

реходу «до експорту наукомісткої інноваційної про-

дукції для сталого розвитку та успіху на світових рин-

ках» [3, с. 10], що задекларовано в Експортній стра-

тегії України «Дорожня карта стратегічного розвитку 

торгівлі 2017–2021», яка була розроблена за техніч-

ної підтримки Міжнародного торговельного центру. 

Тому використання інновацій у зовнішньоекономіч-

ній діяльності підприємств та їх роль в удосконаленні 

системи управління є актуальним питанням, яке по-

требує дослідження та виокремлення обґрунтованих 

напрямів вирішення.

У науковій літературі проблеми використан-

ня інновацій у діяльності підприємств розкривають  

у своїх працях: В. В. Зянько, І. Ю. Єпіфанова, В. В. Зянь - 

ко [6], О. В. Кантаєва [8], М. Д. Корінько [10], М. І. Круп - 

ка [11], П. С. Харів [14], М. В. Чорна, С. В. Глухова [16] 

та інші. Науковці вирішують питання, пов’язані з тео-

ретичним обґрунтуванням сутності інновацій, аналі-

зом розвитку інноваційного процесу та використан-

ням моделі інноваційного розвитку, а також з визна-

ченням ефективності інноваційної діяльності підпри-

ємств. Крім того, у системі управління приділяється 

значна увага обліковому забезпеченню інноваційної 

діяльності, що є підставою формування інформацій-

ного забезпечення діяльності підприємства. 

Формулювання цілей статті. Враховуючи су-

часні вимоги розвитку економічних відносин між 

суб’єктами зовнішньої торгівлі та завдання, які сто-

ять перед підприємствами у сфері впровадження ін-

новаційної продукції, система управління суб’єктів 

господарювання повинна враховувати виклики та 

можливості з метою її ефективного функціонування 

та задоволення потреб як зовнішніх, так і внутрішніх 

груп зацікавлених користувачів. Тому метою статті 

є обґрунтування особливостей трансформаційного 

процесу системи управління зовнішньоекономічною 

діяльністю в умовах використання інновацій (товарів 

чи послуг, виробничих технологічних процесів тощо), 

що сприятиме отриманню позитивних результатів  
у частині сталого розвитку та підвищення конкурен-
тоздатності на зовнішніх ринках товарів і послуг.

Завдання держави, що поставлено в Експортній 
стратегії України, полягає у «створенні сприятливих 
умов, що стимулюють торгівлю та інновації для ди-
версифікації експорту» [3, с. 10]. В існуючих умовах 
розвитку підприємницької діяльності в структурі 
ВВП України за 2017 р. три позиції займають клю-
чові місця: оптова та роздрібна торгівля і ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів (14%), пере-
робна промисловість (12%), сільське, лісове та рибне 
господарство (10%) [1] (рис. 1). Натомість у товарній 
структурі експорту перші місця займають: недоро-
гоцінні метали та вироби з них (23,4%) та продукти 
рослинного походження, які не є інноваційним това-
ром (21,3%) [13] (рис. 2). Таким чином, український 
експорт характеризується низьким рівнем техно-
логічності експортованих товарів, що вимагає його 
диверсифікації у частині як товарної структури, так 
і географічної. Це дозволить забезпечити поступове 
перетворення економіки на інноваційну та науко-
містку, а також підвищити конкурентоспроможність 
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

В
ідповідно до Закону України «Про інноваційну 
діяльність» «інновації – це новостворені (за-
стосовані) і (або) вдосконалені конкуренто-

здатні технології, продукція або послуги, а також 
організаційно-технічні рішення виробничого, адміні-
стративного, комерційного або іншого характеру, що 
істотно поліпшують структуру та якість виробництва 
і (або) соціальної сфери» [4]. Інноваційна діяльність 
характеризується як діяльність, що спрямована на 
використання та комерціалізацію результатів науко-
вих досліджень та розробок і зумовлює випуск на ри-
нок нових конкурентоздатних товарів і послуг» [4].

В Україні визначено на рівні законодавства та-
кож стратегічні пріоритетні напрями інноваційної 
діяльності на 2011–2021 рр., що задекларовано в За-
коні України «Про пріоритетні напрями інноваційної 
діяльності в Україні»:

«1) освоєння нових технологій транспортуван-
ня енергії, впровадження енергоефективних, ресур-
созберігаючих технологій, освоєння альтернативних 
джерел енергії;

2) освоєння нових технологій високотехноло-
гічного розвитку транспортної системи, ракетно-
космічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєння та 
військової техніки;

3) освоєння нових технологій виробництва ма-
теріалів, їх оброблення та з’єднання, створення інду-
стрії наноматеріалів та нанотехнологій;

4) технологічне оновлення та розвиток агропро-
мислового комплексу;

5) впровадження нових технологій та обладнан-
ня для якісного медичного обслуговування, лікуван-

ня, фармацевтики;
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(6)
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(7)

129074
(8)

110779
(9) Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів

Переробна промисловість

Сільське, лісове та рибне господарство

Транспорт, складське господарство, поштова
та кур'єрська діяльність

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

Операції з нерухомим майном

Державне управління й оборона; обов’язкове
соціальне страхування 

Освіта

Інформація та телекомунікації

1 –

2 –

3 –

4 –

5 –

6 –

7 –

8 –

9 –

Рис. 1. Склад ВВП за виробничим методом у 2017 р. (у фактичних цінах, млн грн)

Джерело: складено за [1].
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походження  

Машини, обладнання та механізми;
електротехнічне обладнання 

Мінеральні продукти 

Готові харчові продукти 

Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей
промисловості 

Деревина і вироби з деревини 

Живі тварини; продукти тваринного походження 

1 –

2 –

3 –

4 –

5 –
6 –

7 –

8 –

Рис. 2. Експорт у 2017 р. (у % до загального обсягу)

Джерело: складено за [13].

6) широке застосування технологій більш чи-

стого виробництва та охорони навколишнього при-

родного середовища;

7) розвиток сучасних інформаційних, комуніка-

ційних технологій, робототехніки» [5].

На необхідності інноваційного розвитку краї-

ни наголошують у своїх дослідженнях і науковці. 

Так, наприклад, І. В. Ховрак і П. C. Мельничук пи-

шуть: «з метою підвищення інноваційної активності 

необхідно: 1) забезпечити спрямованість державної 

економічної політики на реалізації моделі економі-

ки, що ґрунтується на високотехнологічних галузях 

з виокремленням пріоритетів розвитку інноваційної 

сфери; 2) вдосконалити інституційне забезпечення 

інноваційної діяльності; 3) розвивати інфраструкту-

ру ринку інновацій; 4) підвищити якість управління 

інноваційною діяльністю; 5) підтримувати провідних 

вчених та наукові колективи, які здатні забезпечити 

високий рівень освіти, необхідний для ефективного 

ведення інноваційної діяльності тощо» [15, с. 224].

В
раховуючи зазначені пріоритетні напрями 

розвитку інноваційної діяльності та загальні 

тенденції в зовнішній торгівлі товарами (див. 

рис. 2), можемо зробити висновок, що перед укра-

їнськими експортерами стоїть завдання оновлення 

свого виробничого обладнання та вдосконалення 

процесів виробництва, використання нових знань та 

інтелектуальних продуктів, впровадження інновацій-

них програм і розробки інноваційних проектів. Такі 

зміни впливатимуть на організацію та здійснення 

управлінських функцій, що вимагає трансформації їх 

структури та завдань. 

«Інновації мають вирішальне значення для під-

вищення продуктивності, диверсифікації виробни-

цтва та збільшення доданої вартості. Мобілізація 
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ресурсів з державного і приватного сектора може 

забезпечити міцну основу для науково-дослідниць-

кої діяльності в країні, особливо шляхом скоорди-

нованих ініціатив державної політики. Залучення ПІІ 

як основна рушійна сила інновацій шляхом передачі 

технологій та імпорту також буде мати величезне зна-

чення для поступового переходу до більш інновацій-

ної економіки» [3, с. 31].

На наступному етапі дослідження розглянемо 

сучасний стан впровадження інновацій у діяльність 

промислових підприємств, який характеризує інно-

ваційну активність українських суб’єктів господарю-

вання (рис. 3). 

створити умови для захисту конкуренції й уникнення 
монополізму;

2) домінування в економічній структурі сиро-
винних галузей, які менш схильні до інноваційних 
процесів;

3) відсутність податкових пільг для інновацій-
них галузей в Україні, відсутність законодавчої бази 
для інноваційних податкових пільг або податкових 
кредитів для підприємств, що реалізовують інновації;

4) у цілому обмежене державне фінансування 
вчених: через низькі заробітні плати і відсутність ви-
знання професії вченого у суспільстві та відсутність 
інноваційної інфраструктури велика кількість вчених 

залишає країну» [3, с. 32].

0,0
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Придбання машин обладнання та програмного забезпечення                                           
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5
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Рис. 3. Інноваційна активність підприємств України у 2007–2017 рр.

Джерело: складено за [7].

Відповідно до статистичних даних підприєм-

ства в частині здійснення інноваційної діяльності 

надають перевагу впровадженню у виробництво ін-

новаційних видів продукції (у 2016 р. – 4 139 наймену-

вань, що в порівнянні з минулими роками поступово 

зростає) та впровадженню нових технологічних про-

цесів (у 2016 р. – 3 489 процесів, що значно більше, 

ніж у минулих роках; у 2015 р. – усього 1 217 найме-

нувань) [2].

Таким чином, можемо зробити висновок, що 

діяльність суб’єктів господарювання в напрямку ви-

користання інноваційних технологічних процесів та 

використання інноваційних видів продукції має низь-

ку динаміку зростання та характеризується низьким 

рівнем зацікавленості серед підприємств. Адже лише 

18,9% українських підприємств займаються іннова-

ційною діяльністю. 

«Причини низького рівня інноваційної діяль-

ності промислових підприємств:

1) недостатня конкуренція: підприємства, які 

конкурують з імпортною продукцією, як правило, 

є більш активними в контексті інновацій. Уряд має 

В
важаємо, що однією з основних причин для 
підприємств зовнішньоекономічної діяльності 
також є умови податкового та митного законо-

давства. Відповідно до Податкового кодексу України 
окремі операції, пов’язані з інноваційною діяльністю 
підприємств, звільняються від оподаткування подат-
ком на додану вартість. Так, наприклад, «до 1 січня 
2019 року звільняються від оподаткування податком 
на додану вартість операції з: постачання на терито-
рії України техніки, обладнання, устаткування, визна-
чених статтею 7 Закону України «Про альтернативні 
види палива»; до 1 січня 2023 року суб’єкти космічної 
діяльності звільняються від сплати податку на додану 
вартість за операціями з: постачання на митній тери-
торії України результатів науково-дослідних і дослід-
ницько-конструкторських робіт, які виконуються 
для потреб космічної діяльності; до 1 січня 2025 року 
суб’єк ти літакобудування звільняються від оподат-
кування податком на додану вартість по операціях з: 
постачання на митній території України результатів 
науково-дослідних і дослідницько-конструкторських 
робіт, які виконуються для потреб літакобудівної 

промисловості» [12].
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Харів П. С. пропонує для активізації інновацій-

ної діяльності підприємств «ввести в структуру під-

приємства інноваційно-інформаційні центри, де пев-

на категорія спеціалістів займалася б внутрішніми ко-

мунікаціями, зокрема пошуком і відбором необхідної 

для підприємства науково-технічної, економічної та 

іншої інформації, випуском внутрішньофірмових ви-

дань, підготовлених на основі спеціальних конферен-

цій (інформаційних листів, бюлетенів, журналів)» [14, 

с. 77]. Такі пропозиції є доцільними у взаємозв’язку 

зі створенням відповідних умов у державі для роз-

витку інноваційної діяльності. Крім того, необхідно 

визначити ступінь взаємодії створених ланок органі-

заційної структури з управлінськими секторами під-

приємства, а також врахувати доцільність його ви-

окремлення в окремий підрозділ чи функціонування 

в рамках одного з існуючих.

О
дним із підрозділів підприємства, який може 

виконувати функції інноваційно-інформацій-

ного центру, є система управління зовнішньо-

економічною діяльністю суб’єктів господарювання.  

У такому випадку вона повинна відповідати особли-

востям інноваційного циклу. У науковій літературі об-

ґрунтовано підхід, відповідно до якого «повний жит-

тєвий цикл інновації включає підготовчу, про ектно-

робочу фази, а також фази впровадження та спаду 

(розвитку)» [16, с. 54]. Також науковці виділяють 

окремий підрозділ управління – управління іннова-

ційною діяльністю, який характеризують «як складо-

ву менеджменту сучасного підприємства, що охоплює 

планування, організування та стимулювання іннова-

ційної діяльності, реалізацію інноваційних проектів, 

розрахованих на отримання конкурентних переваг і 

зміцнення ринкових позицій підприємства» [9, с. 121].

К
рім того, С. В. Князь та Н. М Комарницька ви-

значають завдання управління інноваційною 

діяльністю та зазначають, що воно полягає в 

ефективному управлінні «процесом розроблення, 

впровадження, виробництва та комерціалізації інно-

вацій з узгодженням відповідних рішень із системами 

управління операційною (виробничою), маркетинго-

вою, фінансовою і кадровою діяльністю» [9, с. 122].

Доцільно проаналізувати зв’язок системи управ-

ління зовнішньоекономічною діяльністю та впро ва-

дження інновацій на підприємстві з метою вияв лення 

напрямів зміни в управлінні (рис. 4). 

Зокрема, вважаємо, що найістотнішим показни-

ком будуть саме етапи здійснення інноваційної діяль-

ності, які описують у своїх дослідженнях науковці. 

Зокрема, М. В. Чорна, С. В. Глухова обґрунтовують 

фази впровадження інноваційної діяльності, відпо-

відно до яких «підготовча фаза відображає витрати 

підприємства на дослідження ринку, потреб спожи-

вачів, їх настрої, необхідність та можливості здій-

Система управління підприємством
 

Функції системи управління

  

Ін
но

ва
ці

йн
а 

ді
ял

ьн
іс

ть
 Підготовча фаза (дослідження ринку, потреб споживачів, їх настрої, необхідність

та можливості здійснення інновацій) 

 

Планування
(визначення

завдань,
перспективних

напрямів розвитку
та шляхів їх
реалізації)

Організація
(формування 

комунікаційних зв’язків
між ланками

підприємства з метою
ефективного

використання ресурсів)

Мотивація (підвищення 
ефективності 

продуктивності праці 
за допомогою 
застосування 

відповідних методів 
управління персоналом)

Контроль (здійснення 
спостереження 

та застосування методів 
перевірки процесу 

управління та висновки
в частині коригування

майбутніх дій) 

Проектно-робоча фаза (створення готового інноваційного продукту)

Фаза впровадження (вихід продукту на ринок та отримання фінансового результату 
від його реалізації, зміна рівня конкурентоспроможності та відкриття нових можливостей
для ведення господарської діяльності)

Фаза спаду (розвитку) (залежно від результатів, які будуть отримані на попередньому
етапі, інновація може отримати подальший розвиток на ринку або мати неуспішне 
впровадження, що є поштовхом до здійснення подальшої інноваційної діяльності)

Рис. 4. Особливості зміни в системі управління під впливом здійснення інноваційної діяльності  

на підприємствах зовнішньої торгівлі

Джерело: авторська розробка за [16].
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снення інновацій» [16, с. 55]. Даний етап передбачає 

виконання такої функції управління, як планування. 

Адже разом зі здійсненням підготовчих операцій під-

приємство повинно визначити завдання майбутньої 

інноваційної діяльності та окреслити перспективні 

напрями розвитку та шляхи їх реалізації. 

 «Проектно-робоча фаза має циклічний харак-

тер, оскільки для досягнення необхідного результа-

ту її етапи можуть повторюватися, і неодноразово. 

Результатом даної фази є готовий до впровадження 

продукт» [16, с. 55]. 

Н
а даному етапі інноваційної діяльності відбу-

вається виконання найважливіших завдань, 

які впливають на подальшу реалізацію ін-

новацій в діяльність підприємств. Визначальну роль 

виконує функція організації, адже від того, наскільки 

ефективно налагоджено комунікаційні зв’язки між 

різними ланками, задіяними в процесі інноваційної 

діяльності, залежить кінцевий результат. 

«Фаза впровадження, яка відповідає етапу вихо-

ду продукту на ринок, при повному життєвому циклі 

відображає відмінну особливість інновації, а саме –  

можливість отримання надприбутку та завоювання 

монопольного положення при реалізації» [16, с. 55]. 

Даний етап вимагає виконання від системи 

управління підприємством дій, пов’язаних з реалі-

зацією контрольних функцій, а також формування 

відповідного інформаційного забезпечення про інно-

ваційну діяльність підприємства з метою залучення 

інвестицій, що необхідні для інноваційного розвитку 

підприємства.

«Після реалізації та функціонування інновації 

на ринку відбувається насичення нею з боку підпри-

ємства та з боку споживача. Після того, як спромож-

ність інновації задовольняти потреби скорочується, 

скорочується й попит на неї. У споживача форму-

ються потреби більш високого рівня, а підприємства 

вимушені шукати шляхи здобуття конкурентних пе-

реваг, що можливо лише за умови здійснення іннова-

ційної діяльності» [16, с. 56]. 

Характеризуючи даний етап, варто вказати на 

необхідність якісного прийняття управлінських рі-

шень та систематизації інформаційного забезпечен-

ня, що сприятиме виявленню недоліків у сфері про-

цесу впровадження інновацій у діяльність підприєм-

ства та подальших дій у частині попередження їх ви-

никнення на етапах майбутніх інноваційних процесів.

Таким чином, представлене обґрунтування 

впливу процесу використання інновацій у зовніш-

ньоекономічній діяльності підприємств показує, на-

скільки система управління є важливим сегментом 

в успішності реалізації інноваційних процесів. Це, 

своєю чергою, забезпечує досягнення позитивних 

результатів у сфері підвищення рівня конкурентоз-

датності інноваційних продуктів на зовнішніх ринках 

товарів і послуг.

ВИСНОВКИ

Підсумовуючи вищевикладений матеріал, можна 

зробити висновок, що на сьогодні економіка країни 

перебуває в стані змін та трансформацій. Це вимагає 

здійснення та функціонування злагодженого механіз-

му між державою, підприємствами та домогосподар-

ствами. На законодавчому рівні визначено як пріори-

тетний напрям перехід підприємницької діяльності до 

наукомісткої інноваційної продукції, що забезпечить 

успіх на світових ринках. Необхідність таких змін під-

тверджує аналіз статистичних даних у частині струк-

тури ВВП та експортних операцій українських підпри-

ємств, а також результати досліджень науковців. 

У ході дослідження окреслено необхідність вра-

хування під час управління зовнішньоекономічною 

діяльністю особливостей впровадження інноваційних 

процесів, що сприятиме задоволенню потреб як зо-

внішніх, так і внутрішніх груп зацікавлених користу-

вачів. Крім того, взаємодія етапів інноваційної діяль-

ності та управлінських функцій підвищить результа-

тивність системи управління підприємства в цілому. 

Рішення у сфері управління, які будуть враховувати 

процес впровадження та функціонування інновацій 

на підприємстві, сприятимуть покращенню фінан-

сового стану та відкриватимуть перспективи у сфері 

стратегічного розвитку суб’єкта господарювання.     
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