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власти не будут сделаны действенные шаги для обеспечения роста собственных 
бюджетных доходов самоуправлений, то социально - экономическое положение 
в самоуправлениях еще более усложнится, что в будущем создаст значительные 
проблемы в области политической и экономической стабильности страны.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ І ІННОВАЦІЇ

Лагодієнко В.В., д.е.н., професор
Голодонюк О.М., старший викладач

Мільчева В.В., аспірант
Одеська національна академія харчових технологій

Для того, щоб побудувати організацію, здатну продовжувати свою 
діяльність в довгостроковій перспективі, важливо зрозуміти ключову роль 
основної частини (визначення та вимірювання) організації в рамках 
інноваційного процесу. Інноваційний процес є дуже складним та 
багатовимірним, оскільки багато факторів взаємодіють, щоб зробити можливим 
існування цього процесу. Як правило, організації, які розпоряджаються 
необхідними ресурсами, сильною мотивацією до інновацій та організаційним 
кліматом, який дозволяє та заохочує появу інноваційних ідей, – швидко та 
успішно сприятимуть впровадженню інновації. 

Таким чином, здатність до інновацій представляє здатність постійно 
вносити знання та ідеї в нові продукти, процеси та системи, як на користь 
організації, так і акціонерів.

Можливість розробки нових ідей та впровадження інновацій стали 
пріоритетом для багатьох організацій. Інтенсивна глобальна конкуренція та 
технологічний розвиток зробили інновації джерелом конкурентної переваги. 
Визначення інновацій викликало інтерес як для дослідників, так і для власників 
підприємств різних галузей. Вважається, що спосіб визначення інновацій 
всередині організації надалі визначатиме, які заходи будуть проходити в межах 
компанії, а які – за рахунок аутсорсингу. Вчені та представники різних галузей 
застосовували різний підхід із багатьох перспектив щодо визначення інновацій, 
включаючи радикальні або поступові зміни в продукції, процесах та ринках.

Визначення інновацій описує їх ступінь та характер у певній організації. 
На інновації, як результат інноваційного процесу, сильно впливає те, як 
організації визначають поняття інновації. Цей факт підкреслює ряд критичних 
наслідків для організацій та створює новий порядок управління інноваціями.
Деякі особливості інновацій змінюються залежно від розглянутої організації, 
оскільки деякі організаційні характеристики змінюються залежно від типу 
розглянутих нововведень. Ці особливості називаються вторинними 
характеристиками інновацій [1].

Сумісність є чудовим прикладом, оскільки одне нововведення може 
суттєво відрізнятися з точки зору придатності для різних організацій. 
Складність, відносна перевага або витрати – це кілька характеристик, які 
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можуть суттєво відрізнятися від однієї організації до іншої.
Основними характеристиками інновацій є такі, які не змінюються 

незалежно від організації, тісно пов'язані з промисловим контекстом, в якому 
відбувається інновація.

Інші автори [2; 3] визначили інші особливості інновацій, такі як: 
масштабність та її вплив на компетенції фірм, прагнучи дослідити відмінності 
між інкрементальними та радикальними інноваціями.

Визначають ще одну характеристику інновацій, а саме – фактор, що 
посилює або знищує компетенцію [4]. Нововведення, що стимулює 
організаторські здібності, призводить до вдосконалення цих навичок та ноу-хау 
організації. Більше того, нововведення, яке гальмує прояв навичок, негативно 
впливає на ці пункти. Ця особливість укорінена в особливостях кожної 
організації. Отже, будь-яке нововведення може бути стимулом для компанії та 
перешкодою для іншої.

Багато існуючих досліджень детермінант інновацій спрямовані на 
виявлення конкретних характеристик фірми, які могли б вплинути на процес 
інновацій та / або впливу на навколишнє середовище. Дослідження виявили 
структурні фактори, характерні для великих фірм. Небагато досліджень 
розглянули наслідки стратегічної орієнтації, навчання та гнучкості.

Внутрішні та зовнішні фактори можуть мати прямий вплив на 
організаційну інновацію за кількістю прийнятих нововведень. Внутрішні 
фактори – орієнтація на ринок, політика навчання та технологій – спрямовані 
на покращення інноваційної поведінки фірми. Зовнішні фактори (концентрація 
в галузі та перешкоди для вступу) безпосередньо впливають на ставлення 
організації до інновацій або шляхом гальмування або стимулювання пов'язаної 
з цим роботи.

Організаційна інновація – це одновимірне явище. Воно підкреслює 
тенденцію компаній ініціювати та/або впроваджувати різні види інновацій: 
технологічні, адміністративні, продуктові та процесуальні. Цю концепцію 
можна розглядати з різних точок зору в рамках організаційної бази –
технологічної точки зору, поведінкової перспективи та у світлі продукту.

У літературі в галузі інновацій показано зв’язок між стратегічною 
орієнтацією – орієнтацією на ринок, орієнтацією на навчання та на 
технологічну політику – та організаційними інноваціями.

Інновацій не вистачало у моделях, пов'язаних із орієнтацією на ринок, 
література про ринкову орієнтацію порівняно нещодавно почала визнавати 
вплив на інновації. Фірми, орієнтовані на ринок, є більш інноваційними, 
оскільки вони більш чуйно реагують на зміни, що відбуваються у потребах 
клієнтів. Сильна інтенсивність ринкової орієнтації відображає глибоке 
розуміння потреб клієнтів та конкурентної ситуації. Таким же чином, Nerver і 
Slater (1994) показують, що компанія, яку очолює ринок, може передбачати 
потреби, що розвиваються, і може реагувати, продаючи інноваційні продукти. 
Наполегливість у задоволенні потреб та бажань споживачів, які постійно 
змінюються, є джерелом інновацій.
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На економічний прогрес продовжує сильно впливати розвиток та 
впровадження інновацій організаціями. Дослідження впровадження та 
розповсюдження інновацій проводяться на макроекономічному рівні, 
спираючись на зв’язки, встановлені між різними суб'єктами. Деякі автори 
підтримують думку про те, що розповсюдження та впровадження інновації 
сильно взаємопов'язані (Hislop, 1997).

«Процес дифузії передбачає поширення інновацій серед своїх 
потенційних послідовників» [5]. Спосіб сприйняття відповідних нововведень 
впливає на розповсюдження, пошук інформації та підготовку інновацій. 
Організаційна структура також містить виміри, які впливають на ймовірність 
інновацій. Різні стадії становлення проходять до самого становлення, а 
подальше прийняття вимагає також інших кроків, таких як тестування та 
модифікація / адаптація. На ці фази впливають різні набори змінних.

На початковій стадії процесу прийняття формуються переконання та 
уявлення, які потім можуть спричинити сприятливе або несприятливе 
ставлення на етапі переконання, відповідно до поведінкового наміру на стадії 
прийняття рішень. На етапі підтвердження особа, яка приймає рішення, 
приймає поведінку, яку можуть супроводжувати зміни у ставленні через 
намагання зменшити когнітивний ефект дисонансу, спричинений прийняттям 
інновацій.

На етапі підтвердження, якщо попередні очікування не збігаються з 
економічним, організаційним та поведінковим рівнем реальних результатів 
інновацій, той, хто приймає рішення, намагатиметься усунути дисонанс, 
змінивши своє ставлення, дії чи навіть знання. Також на цьому етапі інновація 
може бути дещо змінена, щоб відповідати потребам та організаційній структурі, 
відповідно, структура організації може змінюватися залежно від прийнятої 
інновації.

Процес впровадження інновацій з його п’ятьма етапами був важливим 
елементом у дослідженнях щодо розповсюдження та впровадження інновацій. 
Важливим є також хронологічний порядок інноваційного процесу.

Отже, можна зробити висновок, що сфера інновацій дуже широка. 
Можливість розробки нових ідей та інновацій стала пріоритетом для багатьох 
організацій. Інтенсивна глобальна конкуренція та технологічний розвиток 
зробили інновації джерелом конкурентної переваги.

Здатність компанії висувати ідею більш високої вартості може бути 
джерелом конкурентної переваги і являє собою причину, через яку замовник 
може обрати одну компанію на шкоду іншій.

Компанії, які можуть створити конкурентну перевагу, здатні покращити 
свою діяльність завдяки набутому досвіду, набутому знанню, яке з часом може 
стати джерелом відмінних компетенцій на ринку.
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Гриза А.С., аспірант
Одеська національна академія харчових технологій

Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) – діяльність суб'єкта 
господарської діяльності України та такого ж самого іноземного суб'єкта, 
побудованої на взаємовідносинах між ними як на території України, так і за її 
межами. ЗЕД – це комплекс міжнародних торгівельних операцій, які 
спрямовані на утворення проведення і регулювання процесу обміну товарами 
та послугами. 

Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється на рівні виробничих 
структур, таких як: фірми, організації, підприємства і т.д., з самостійним 
підбором іноземного контрагенту, який має певний товарний асортимент для 
експортно-імпортної укладу, який встановлює ціни и вартість контракту, розмір 
та часові рамки відвантаження і виступають часткою виробничо-комерційної 
діяльності як з внутрішніми, так і з закордонними партнерами.

Зовнішньоекономічна діяльність – один з важливіших векторів росту у 
багатьох сьогоднішніх державах та виступає джерелом товарів, які не країна не 
здатна виробляти самостійно, а також частково у видобутку прибутку від 
експортно-імпортної діяльності.

Сьогодні існує два стримуючі розвиток зовнішньоекономічної діяльності 
в Україні вектори: внутрішній та зовнішній. Під «внутрішнім» вектором, 
йдеться мова про питання державного рівня.

Питання збільшення продуктивності зовнішньоекономічної діяльності 
країни перебувають у винятковому сенсі і все це через питання всередині 
держави:  явним дисбалансом структури країні є перехід до ринкової механізму 
господарювання; велика енерго- та ресурсоємніть ділянок національної 
економіки; національне виробництво знаходиться на низькому рівні серед 
конкурентів; відсутній інноваційний розвиток, зруйновані технічний та 
технологічний, індустріальний потенціал, тощо. 

Також до важливих проблем та труднощів розвитку 
зовнішньоекономічної діяльності в Україні, можна виділити наступні пункти:
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