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У роботі досліджено особливості здійснення 
управління інноваціями в системі зовнішньо-
економічної діяльності підприємства. Роз-
глянуто основні види інновацій та їх відмінні 
особливості. Встановлено, що інноваційна 
діяльність супроводжується підвищеним 
рівнем ризикованості, що визначає особли-
вості управління інноваціями. При цьому 
управління зовнішньоекономічна діяльність 
регламентується не лише внутрішньою 
політикою підприємства, а, в першу чергу, 
міжнародними стандартами. Визначено, що 
основою забезпечення ефективної системи 
управління інноваціями в контексті зовніш-
ньоекономічної діяльності підприємства є 
висококваліфікований, досвідчений персонал. 
ключові слова: зовнішньоекономічна діяль-
ність, інновація, інноваційність, інноваційна 
діяльність, управління інноваціями.

В работе исследованы особенности осу-
ществления управления инновациями в 
системе внешнеэкономической деятельно-
сти предприятия. Рассмотрены основные 
виды инноваций и их отличительные осо-
бенности. Установлено, что инновационная 
деятельность сопровождается повышен-
ным уровнем рискованности, что опреде-
ляет особенности управления инновациями. 

При этом управление внешнеэкономической 
деятельностью регламентируется не 
только внутренней политикой предпри-
ятия, а, в первую очередь, международными 
стандартами. Определено, что основой 
обеспечения эффективной системы управ-
ления инновациями в контексте внешне-
экономической деятельности предпри-
ятия является высококвалифицированный, 
опытный персонал.
ключевые слова: внешнеэкономическая 
деятельность, инновация, инновацион-
ность, инновационная деятельность, 
управление инновациями.

In this work the peculiarities of innovation man-
agement in the system of international business 
activity. The main types of innovations and their 
distinctive features. Founded that innovation is 
accompanied by a high level of risk that deter-
mines the characteristics of innovation man-
agement. This control foreign trade is regulated 
not only the internal policy of the company and, 
above all, international standards. Determined 
that the foundation of an effective system of inno-
vation in the context of international business 
activity is highly qualified, experienced personnel.
Key words: foreign economic activity, innovation, 
innovation, innovation, innovation management.

Постановка проблеми. В основі сучасної еконо-
міки лежить нова система цінностей, заснована на 
прискоренні науково-технічного прогресу та іннова-
ційній спрямованості господарської діяльності. Інно-
ваційність стає невід'ємною характеристикою еконо-
міки XXI століття, відмінними особливостями якої є 
конкуренція самостійних фірм, зацікавлених в онов-
ленні продукції, і наявність ринку конкуруючих іннова-
цій. У зв'язку з цим кожній сучасній компанії необхідно 
направляти свою діяльність в область наукоємного 
виробництва, освоювати нові технології, що дозво-
ляють виробляти нові види продукції більш високої 
якості з найменшими витратами, удосконалювати 
обладнання та предмети праці, технологічні процеси 
і форми організації виробництва на основі новітніх 
досягнень науки, техніки і передового досвіду.

Крім того, сучасне міжнародне середовище харак-
теризується глобалізаційними процесами, які на 
сьогоднішній день визначають специфіку зовнішньо-
економічної діяльності кожного суб’єкта господарю-
вання. При цьому, зовнішньоекономічна діяльність 
підприємств стає проблемним аспектом у зв’язку з 
вимогами міжнародного середовища, а інноваційна її 
складова дедалі потребує все більше уваги.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання інноваційного розвитку у контексті зовніш-
ньоекономічної діяльності досліджували такі вчені як 
Кредісов А.І., Кириченко О.А., Дроздова Г.М., Дахно 
І.І., Макогон Ю.В., Багрова І.В., Козик В.В. та інші. 
Однак більшість з них розглядали в першу чергу 

проблему оцінки ефективності зовнішньоекономіч-
ної діяльності і впровадження інновацій, залишаючи 
поза увагою систему управління ними. Інші навпаки 
вивчали механізм управління, не приділяючи при 
цьому достатньої уваги виключній ролі інновацій у 
сфері зовнішньоекономічної діяльності. Зважаючи 
на вищенаведене, можна стверджувати, що на сьо-
годнішній день питання управління інноваціями у 
сфері зовнішньоекономічної діяльності є недостатньо 
дослідженим.

Постановка завдання. Метою статті є виокрем-
лення особливостей системи управління інноваціями 
у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприєм-
ства. 

Об’єктом дослідження виступає власне іннова-
ційна складова зовнішньоекономічної діяльності під-
приємства. Предмет дослідження – методи управлінні 
інноваціями у сфері зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства.

виклад основного матеріалу дослідження. 
У сучасній економічній науці загальновизнано, що 
інновації – це невід'ємний фундамент стабільного й 
ефективного соціально-економічного розвитку дер-
жави, важливий механізм поновлення реального 
сектора економіки, головний фактор підвищення 
конкурентоспроможності країни та здійснення про-
гресивних структурних зрушень. Oднією з його осо-
бливостей є широка сфера використання у всіх без 
винятку галузях економіки і в повсякденному житті. 
Зрозуміло, що конкретне тлумачення інновації зале-



129

  Економіка та управління підприємствами

жить від методу конкретної науки, мети дослідження 
або просто від наших життєвих уявлень. З огляду на 
зазначене можна констатувати, що поняття «іннова-
ція», як і поняття «інформація», єдиного визначення 
не має [8, с. 20].

У менеджменті інновації визначаються як ство-
рення та надання товарів та послуг, які пропонують 
споживачам вигоди, що сприймаються покупцями як 
нові, більш досконалі. Проте серед основних влас-
тивостей, що притаманні інноваціям можна виділити 
наступні [12, с. 467]:

1) новизна;
2) задоволення ринкового попиту;
3) комерційна реалізованість.
З позиції новизни до інновацій відносяться:
− новий чи удосконалений продукт, що реалізу-

ється на ринку;
− новий чи удосконалений технологічний процес;
− нові форми організації виробництва та ведення 

комерційної, фінансової та інших видів діяльності;
− нові управлінські процеси та рішення соці-

ально-економічних задач і т.д.
За задоволенням ринкового попиту інновації бува-

ють [6, с. 17]:
1) еволюційні, що полягають в модифікації вже 

існуючих товарів, послуг і т.д. та створюються у від-
повідь на вже відомі потреби ринку; вони не унікальні 
за технологією, однак дуже корисні та успішні у задо-
воленні потреб споживачів. Еволюційні інновації про-
понують ринку вже існуюче рішення с покращенням 
його характеристик;

2) еволюційні, спрямовані на задоволення попиту, 
що може з’явитись після нововведення. Такі інновації 
з’являються відносно рідко та непередбачувано. Фак-
тично вони створюють новий ринок.

Критерієм реалізації тієї чи іншої інноваційної ідеї 
є співвідношення очікуваних вигод та витрат. Нова 
науково-технічна розробка не є інновацією, якщо вона 
не приносить економічного ефекту від впровадження 
у форму отриманого прибутку, економії виробничих 
сил чи невиробничих витрат, зниження матеріалоєм-
ності, енергоємності, зростання продуктивності праці 
і т.д.

Інновації є результатом інноваційної діяльності 
процесу здійснення інновацій, діяльності, направле-
ної на комерціалізацію накопичених знань, технологій 
і т.д.

Зовнішньоекономічна та інноваційна діяльність 
підприємства є різними сферами його господарського 
життя. Проте зовнішньоекономічні зв’язки впливають 
на реалізацію інноваційних задач господарюючого 
суб’єктам, а цілі та результати інноваційної діяль-
ності можуть визначити характер зовнішньоеконо-
мічної діяльності [12, с. 475]. Дослідження, опубліко-
ване Національним бюро економічних досліджень 
США, показало, що компанії, що активно здійснюють 
зовнішньоекономічну діяльність, генерують більше 
інновацій, ніж підприємства, не залучені до ЗЕД 
[3, с. 113].

Переважну частину продукції, що успішно витри-

мує міжнародну конкуренцію, виробляють на всіх 
підприємствах, що застосовують сучасну техніку та 
технології, що впроваджують управлінські та органі-
заційні рішення. В цілому у розвитку зв’язків підпри-
ємства, що створює інноваційну продукцію, можна 
виокремити декілька послідовних етапів [12, с. 476]:

1) на першому етапі компанія експортує готову 
продукцію, в якій реалізовані технологічні новації та 
інші види інновацій. В дійсний час саме наукоємні 
товари, у виробництві яких абсолютні та відносні 
витрати на НІОКР, найбільш рентабельні. На даному 
етапі в країні-експортері Росте національний дохід, 
зростає кількість робочих місць і т.д.;

2) на другому етапі виробництво інноваційної про-
дукції налагоджується за кордоном шляхом прямого 
іноземного інвестування. Приймаюча сторона отри-
мує нову технологію. Для країни-екпортера капіталу 
відкриваються нові ринки, економляться транспортні 
витрати і т.д.;

3) на третьому етапі відбувається безпосередній 
продаж технологій. В країні-експортері технологія вже 
не вважається передовою, проте для більшості країн, 
що відстають у своєму економічному та технологіч-
ному розвитку від країни-експортера, вона може вва-
жатись прогресивною.

Причина зміни етапів – бажання підприємства-
новатора максимізувати прибуток. Класичний розви-
ток дана схема отримала у випадку транснаціональ-
них корпорацій (ТНК), що йдуть спочатку по шляху 
експорту інноваційної продукції, потім організації 
виробничих філіалів в країнах, що мають ті чи інші 
конкурентні переваги та обираються за принципом 
глобальної оптимізації, а далі передачі технології у 
формі ліцензій підприємствам різних країн, що розви-
ваються [1, с. 83].

Будь-які інновації завжди відрізняються значним 
підвищенням ризиків [11, с. 22]. Особливо це прояв-
ляється в контексті зовнішньоекономічної діяльності. 
Ризики, інновації та продукція завжди взаємопов'язані 
і при зростанні числа і складності продукції, необхідні 
інноваційні дії, які супроводжуються посиленням 
ризиків, що виникають при кожному запиті, задово-
ленні запитів і певного ставлення споживача і вико-
навця до інновацій, виникнення і реакції кожного учас-
ника контакту до системи ризиків. Прийнято вважати, 
що підтверджується досвідом, що при виробництві 
товарів система ризиків більш структурована і певна, 
ніж в разі надання послуг, як результат психологіч-
ної спрямованості послуги, її персонофікованості, а 
часто і відсутність чітких стандартів на параметричні 
характеристики в системах сервісу [2, с. 278].

Також прийнято вважати, що менеджери в процесі 
функціональної діяльності, як правило, прагнуть йти, 
дистанціюватися від ризиків, проте це не зовсім так. 
Так, при роботі в сфері виробництва товарів, мене-
джери різних ієрархічних рівнів покликані ризикувати 
в різного ступеня. Ризики тісно пов'язані з системою 
прийнятих рішень і умовами виробничої діяльності 
[12, с. 477].

Наприклад, менеджери нижньої ланки зобов'язані 
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приймати рішення для чітко структурованих задач, 
для вирішення яких у них є, як правило, методики і 
алгоритми [7, с. 150]. Тому сфера ризиків їм відво-
диться найменша. Вони можуть ризикувати перемі-
щаючи виконавців з одного робочого місця на інше, в 
межах існуючих регламентів.

У сфері послуг, де інноваційно-клієнтський підхід є 
головним чинником діяльності, а технологічні регла-
менти мають інші, більш широкі межі, менеджери 
нижньої ланки в сфері послуг мають більше прав на 
ризики і змушені ризикувати при прийомі замовлення 
на послугу і в ході її виконання.

Немає необхідності детально співвідносити сту-
пені ризиків для інших, більш високих рівнів менедже-
рів, достатньо лише відзначити, що ступінь ризиків 
для аналогічних рівнів менеджерів у сфері вироб-
ництва товарів і надання послуг значно ширше при 
наданні послуг, ніж в сфері виробництва. Доведено, 
що в сфері послуг, в умовах об'єктивної підвищеної 
інноваційності, менеджери повинні вміти більше ризи-
кувати, ніж при виробництві товарів. Дана обставина 
вимагає, щоб менеджери в сфері послуг вміли краще 
прогнозувати, аналізувати стан зовнішнього серед-
овища (особливо поведінку клієнтів і конкурентів), 
вміти вирішувати слабо структуровані і не структуро-
вані завдання, щоб ризикувати більш обґрунтовано. 
В цьому напрямку необхідно готувати менеджерів, 
особливо нижньої ланки.

Отже, для менеджерів, які працюють безпосеред-
ньо з клієнтами (насамперед нижнього і середнього 
ієрархічних рівнів управління), необхідно визначати 
межі інновацій, що характеризує і формує і систему, 
і ступінь допустимих ризиків. Стосовно до ЗЕД, в них 
беруть участь найчастіше великі і рідше середні орга-
нізації, що дозволяє менеджерів для них готувати 
спеціально і окремо [10, с. 115]. Найчастіше в складі 
вищого керівництва створюються малі групи в числі 
3-9 чоловік, на які покладається вся робота з фор-
мування та забезпечення послуг зовнішньоекономіч-
ного та зовнішньоторговельного характеру [7, с. 153]. 
У такого роду малих групах, як правило, є формаль-
ний лідер і чіткий розподіл рольових функцій, які вза-
ємодоповнюють один одного. До їх числа відносять 
фінанси, міжнародне економічне право, виробни-
цтво, логістику, специфіку продажів і ін., в залежності 
від специфіки функціональної діяльності. Такого роду 
групи потребують високого професіоналізму, вміння 
працювати в команді, інноваційний характер став-
лення до своєї роботи і умінні розумно і обґрунтовано 
ризикувати. Однак навіть наявність хорошої управ-
лінської команди не може забезпечити конкурентний 
характер ЗЕД [5, с. 323]. Цей процес виявляється 
ефективним тільки при наявності чітких «вертика-
лей» і «горизонталей» різних груп, що беруть участь 
в цих процесах, суворо регламентованих за часом і 
якістю формування та надання послуг інопартнеру. 
«Ланцюжки» виконавців у наданні послуг, як правило, 
бувають «коротше» (менше груп-учасників), ніж в 
процесі виробництва і продажу товарів. Однак ступінь 
ризику значно підвищується по раніше розглянутим 

причин.
Рівні інноваційності можуть бути розширені без 

значного підвищення ризиків, якщо використовувати 
досвід, який рекомендує спиратися на наступні чин-
ники [4, с. 16]:

− достатній рівень кваліфікації і командності (що 
значно знижує ступінь ризиків);

− певний рівень інноваційності;
− облік стану компанії і положення на життєвому 

циклі;
− характеристики команди (групи управління) у 

вигляді віку, рівня освіти, досвіду, часу роботи в групі 
та ін .;

− рівень накопиченого добробуту і впливу ризи-
ків на даний процес, особливо на кар'єру (як окремих 
співробітників, так і команд);

− рівень здатності і вміння структурувати і систе-
матизувати ризики;

− характер самооцінки можливостей організації 
і реальної оцінки фахівців зовнішнього середовища 
(експерти, партнери, клієнти та конкуренти);

− основні тенденції в характері зміни зовнішнього 
середовища і внутрішніх факторів та ін.

Перераховані складові, як показує досвід ЗЕД, 
сприяють підвищенню рівня інноваційності в роботі 
менеджерів, підвищення ефективності керівництва і 
зниження ступеня ризиків, визначаючи взаємозалеж-
ність інноваційного та ризик-менеджменту у зовніш-
ньоекономічній і зовнішньоторговельної діяльності 
[9, с. 17].

Ще одним елементом підвищення інноваційності 
та зниження ризиків, може служити опора на міжна-
родний стандарт якості («петля якості» – ISO-9000-
). Даний стандарт покликаний регламентувати не 
тільки систему виробництва товарів, а й враховувати 
систему надання послуг.

Якщо згадати, що дана «петля» утворюється 
10-ма основними, обов'язковими діями менеджерів, 
то чітко визначаються об'єкти інноваційного впливу і 
характерні «переходи» (взаємозв'язки) між кожною з 
пар в даній «петлі якості» [9, с. 17].

Розвитку конкурентоспроможного виробництва на 
інноваційній основі сприяють застосування передо-
вих технологій та модернізація виробничої бази під-
приємств. В даному контексті необхідно відзначити 
важливість галузей «нової економіки», тобто інфор-
маційних та телекомунікаційних технологій. ІКТ є важ-
ливим каталізатором організаційних та технологічних 
інновацій підприємств [1, с. 83].

Досвід підприємств деяких країн, що розвиваються 
та країн з перехідною економікою (азіатських нових 
індустріальних країн, країн Центральної та Східної 
Європи та ін.) показує, що інноваційний процес можна 
прискорити за допомогою іноземних інвестицій, але 
не будь-яких, а довгострокових, що надходять разом 
з новими технологіями та сучасним менеджментом. 
Цим критеріям відповідають прямі іноземні інвести-
ції. Вказані країни формували та продовжують фор-
мувати сприятливий інвестиційний клімат, збільшили 
темпи розвитку власних наукових досліджень та роз-
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робок, що забезпечують потреби експортно-орієнто-
ваних галузей. Здійснивши модернізацію виробни-
цтва на основі інвестованих фінансових ресурсів та 
провівши власні науково-технічні розробки, підпри-
ємства цих країн зуміли вийти на зовнішній ринок та 
зайняти там визначену нішу [12, с. 476].

висновки з проведеного дослідження. Як 
висновок, можна запропонувати основні елементи, 
здатні підвищити ефективність міжнародних еко-
номічних відносин на основі інноваційності. Так, не 
дивлячись на досить жорстку регламентацію ЗЕД 
міжнародними стандартами і відповідними угодами, 
інноваційна спрямованість не тільки можлива, а й 
доцільна, як засіб отримання певних конкурентних 
переваг. При цьому тільки висока кваліфікація персо-
налу, її активність здатні найефективніше використо-
вувати інноваційність в рамках існуючих міжнародних 
стандартів і угод. Зважаючи на це, інноваційність у 
ЗЕД можлива в рамках міжнародних стандартів і угод, 
які часом представляють більше можливостей для 
розвитку організації, ніж операції в межах однієї кра-
їни або одного митного простору. Її доцільно розгля-
дати з позицій можливостей і обмежень сфери послуг 
з усіма витікаючими з цього наслідками.

Слід зазначити, що під ЗЕД збільшується роль 
міжнародних стандартів і міждержавних економічних 
і політичних угод, які вимагають від фахівців високого 
професіоналізму та інноваційного способу мислення 
одночасно. в той же час інноваційність у ЗЕД веде до 
зростання наслідків і ролі значущості ризиків в рамках 
існуючих стандартів, особливо при недотриманні їх. 
При цьому наявність міжнародних стандартів по суті 
не є обмежуючим фактором для інновацій, а й обидві 
ці компоненти покликані спільно і одночасно забезпе-
чувати підвищення конкурентоспроможності системи 
у зовнішньоекономічній діяльності.
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