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РОЗВИТОК СИСТЕМ КЛАСИФІКАЦІЇ ІННОВАЦІЙ 

 

Інноваційна діяльність промислових підприємств передбачає проведення 

різного роду наукових досліджень та методичних узагальнень. Один з таких 

напрямків відноситься до сфери класифікації видів інноваційних продуктів га 

різними напрямками виробничо-комерційної діяльності підприємства. 

Класифікація інновацій означає розподіл інновацій на конкретні групи за 
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визначеними ознаками для досягнення поставленої мети. Це дозволяє розділити 

інновації за найбільш важливими ознаками з урахуванням найрізноманітніших  

особливостей усіх ланок виробництва, збуту і споживання. Це необхідно для 

обґрунтованого виділення інвестицій, а також для управління інноваційними 

процесами на підприємстві. За допомогою класифікації можна чітко визначити 

місце кожної інновації в загальній системі та відмінні ознаки  кожної групи 

інновацій. Класифікацію інновацій проводять за різними схемами, виділяючи 

визначені групи інновацій і використовуючи різні класифікаційні ознаки. 

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 (екологічні інновації). 

Особливо важливим є розподіл інновацій з урахуванням предмета інновації. У 

цьому випадку виділяються технічні, організаційні, економічні, соціальні й 

екологічні інновації. У групі технічних інновацій найчастіше виділяються 

інновації у виробничому процесі (технічні) і продуктові.  

Інновація у виробничому процесі, тобто зміна в існуючих в даній 

виробничій системі методах виробництва, стосується правил трансформації 

чинників виробництва, що перебувають на «вході» системи, а інновація в 

продукті, що являє собою вдосконалення вже виробленого підприємством 

виробу або ж розширення асортиментної структури за рахунок нового 

продукту, з’являється на «виході» системи.  

У деяких випадках інновації у вдосконаленні продукту можуть виявитися 

неможливими без змін в існуючих методах виробництва. Що ж стосується 

інновацій у виробничому процесі, то вони можуть примушувати до змін у 

структурі виробництва. Більше того, у багатьох галузях промисловості, 

наприклад, металургії, хімічній промисловості просто важко знайти такі зміни в 

процесах, які не впливали б на зміну продуктів.  

Технічні інновації не виникають у відриві від інших процесів у 

соціальному житті підприємств. Їх звичайно супроводжують зміни в організації 

й управлінні, екології, в галузі професійного навчання працівників, безпеки й 

гігієни праці, мотиваційній системі працівників та ін. Не можна провести 

інновації в галузі технічних умов, інструментів, технології без врахування 

фізичних і соціально-психологічних якостей працівників, тому що це не тільки 

не приводить до досягнення намічених соціально–виробничих наслідків, але й 

заздалегідь приречено на невдачу. Продуктова інновація пов’язана з доданням 

продукту нових якісних рис, причому вони повинні сприйматися споживачами 

як нові. Зміни якісних характеристик можуть бути двоякого роду: фактичні та 

фіктивні. Перші породжуються зміною матеріальних характеристик і приводять 

до зміни матеріальної й емоційної споживчої вартості. 

У науковій і навчальній літературі, присвяченій інноваційній діяльності, 
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наводиться значна кількість класифікаційних схем інновацій. 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. 

Зведена система ознак класифікації інновацій, яка з часом може 

розширюватися та доповнюватися. 

Наведена класифікація свідчить про те, що процеси створення, розробки, 
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використання і поширення інновацій дуже різноманітні і різні за своїм 

характером. Отже, форми організації нововведень, масштаби і способи впливу 

на економіку, а також методи оцінки їхньої ефективності також повинні 

відрізнятися різноманіттям. 
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