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СИСТЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ІННОВАЦІЙ 

 

Основою класифікації інновацій може бути критерій принесеної суспільству 

користі. Відповідно до цього виділяються інновації, які приводять до скорочення 

витрат; до поліпшення якості виробів; сприяють збільшенню кількості вироблених 

продуктів; зберігають людську працю; сприяють охороні навколишнього середовища 
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(екологічні інновації). Найбільше значення для поняття сутності інновацій має їхня 

класифікація за критерієм предметного змісту: продуктові інновації, орієнтовані на 

виробництво і використання нових (поліпшених) продуктів у сфері виробництва 

(засоби виробництва) або в сфері споживання (предмети споживання); технологічні 

інновації, що являють собою нові способи (технології) виробництва існуючих, 

поліпшених або принципово нових продуктів; управлінські інновації, що полягають у 

нових методах, стилі  і формах роботи апарата управління організації, її структурних 

підрозділів, що обслуговують діяльність її ринкових структур; інформаційні інновації 

вирішують задачі організації раціональних інформаційних потоків у сфері науково-

технічної й інноваційної діяльності, підвищення достовірності й оперативності 

отримання інформації; соціальні інновації використовуються для поліпшення умов 

праці, рішення проблем охорони здоров’я, спорту, культури.  

За рівнем новизни або за рівнем свого впливу на сферу споживання 

розрізняють: радикальні інновації, що відкривають принципово нові практичні засоби 

і можливості задоволення потреб;  потреби, що модифікують або забезпечують 

удосконалення існуючих практичних засобів задоволення потреб.  

За масштабом новизни інновації розрізняють: інновації світового рівня (нові для 

усього світу); інновації національного рівня (нові для окремої країни); інновації 

галузевого рівня (нові для однієї галузі в країні); інновації для фірми (нові для окремої 

фірми).  

За видом одержуваного ефекту від практичного впровадження і використання 

інновації розрізняють: інновації, що дають науково-технічний ефект; інновації, що 

дають бюджетний ефект; інновації, що дають соціальний ефект; інновації, що дають 

екологічний ефект; інновації, що дають економічний (комерційний) ефект; інновації, 

що дають інтегральний ефект.  

Різні види інновацій знаходяться в тісному взаємозв’язку і ставлять специфічні 

вимоги до інноваційного механізму. Так, продуктові і технологічні інновації, 

впливаючи на зміст виробничих процесів, одночасно створюють умови для 

управлінських інновацій, оскільки вносять зміни в організацію виробництва. Зміна 

організації виробництва, як правило, тягне за собою розробку і впровадження 

соціальних інновацій, тому що найчастіше принципово змінюються методи, прийоми 

й умови праці працівників. Наведена класифікація свідчить про те, що процеси 

створення, розробки, використання і поширення інновацій дуже різноманітні і різні за 

своїм характером. методи оцінки їхньої ефективності також повинні відрізнятися 

різноманіттям. 
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Управління оборотними активами в більшості випадків зводиться, з 

одного боку, до визначення достатнього рівня і раціональної структури 

оборотних активів (підходи до формування оборотних активів), а з іншого боку 

– до визначення величини і структури джерел їхнього фінансування (стратегії 

управління оборотним капіталом). 

Управління оборотними активами – це складний процес взаємодії 


