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Урок 5-6 

Тема: Основи класифікації нововведень 

Мета: зрозуміти основні підходи щодо класифікації інновацій 

Трактування поняття інновація наведено на рис. 1.  

 

Існуючі визначення інновації як економічної категорії можна 

систематизувати таким чином, рис. 2. 

Для ефективного управління змінами та інноваціями в організаціях, 

важливим є розуміння сутності та видів нововведень. Отже, науково 

обґрунтована класифікація має відповідати на такі питання: 

1) Яка мета інновації? 

2) Яка форма реалізації нововведення? 

3) Де інновація може бути застосована? 

Основні відмінності між ключовими поняттями наведені на рис. 3 та 4. 

У НДТ Системних Досліджень запропонована класифікація інновацій в 

залежності від сфери діяльності підприємства. Так, прийнято поділяти інновації 

на: 

 технологічні; 

 виробничі; 

 економічні; 

 торгівельні; 

 соціальні; 

 в галузі управління. 
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Рис. 2. Основні підходи щодо визначення інновації як економічної 

категорії 

 

Рис. 3. Основні відмінності між ключовими поняттями 

 

Як зміна

• Цільова зміна у функціонуванні підприємства як системи (кількісна, якісна, в 
будь-якій сфері діяльності підприємства) (Л. Водачек)

• Якісні зміни у виробництві, які можуть належати як до техніки і технології, 
так і до форм організації виробництва і управління (Ю. Яковець)

Як процес

• Процес нововведення як передача наукового або технічного знання
“безпосередньо у сферу потреб споживача; продукт при цьому
перетворюється у носія технології” (Б. Твісс)

• Впровадження в практику, здійснення та використання ідеї, пропозиції, 
науково-дослідного рішення, моделі (Х. Хауштайн)

Як 
система

• Зміни з метою впровадження і використання нових видів товарів споживання, 
нових виробничих і транспортних засобів, ринків та форм організації в 
промисловості (Й. Шумпетер)

• Конструювання нових способів та продуктів... (М. Лапін)

Як 
результат

• Результат, підсумок попередньо проведеної наукової, практичної,
організаційної роботи (А. Левінсон)

• Кінцевий результат діяльності зі створення і використання нововведень,
втілених у вигляді удосконалених або нових товарів (С. Ілляшенко)
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Рис. 4. Відмінності життєвого циклу 

 

 

Життєвий цикл

нововведення 

розроблення, проектування, 
виготовлення, використання, 

устаріння

інновації

зародження, дифузія, 
рутинізація
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Російський вчений Пригожин А.И. (1989 р.) запропонував класифікувати 

інновації за такими критеріями: 

1) по поширеності: одиничні; дифузійні. 

2) по місцю у виробничому циклі: 

сировинні; 

забезпечуючі: продуктові. 

3) по спадкоємності: 

що заміщаючі; що скасовуючі; поворотні; відкриваючі; ретровведения. 

4) по охопленню очікуваної частки ринку: 

локальні; 

системні; 

стратегічні. 

5) по інноваційному потенціалу й ступеню новизни: 

радикальні; 

комбінаторні; 

вдосконалючі. 
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В залежності від технологічних параметрів інновації можуть бути: 

 продуктові - являють собою застосування нових матеріалів, нових 

напівфабрикатів, добавок, комплектуючих вузлів та інше; 

 процесні - застосування нових методів організації виробництва (нові 

технології) також вони можуть бути пов’язані із створенням нових 

організаційних структур у складі підприємства (фірми). 

За типом новизни для ринку інновації діляться на: 

 нові для галузі у світі; 

 нові для галузі у країні; 

 нові для даного підприємства (чи групи підприємств). 

За місцем в системі організації: 

 інновації на вході підприємства (зміни у виборі та застосуванні 

сировини, матеріалів, машин та обладнання, інформації та інше); 

 інновації на виході підприємства (вироби, послуги, технології, 

інформація); 
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 інновації системної структури організації (управлінської, 

виробничої, технологічної). 

В залежності від глибинності запропонованих змін можна виділити інновації: 

 радикальні, 

 рекомбінаційні, 

 модифікаційні. 

Радикальні інновації. Серед інновацій даного типу розрізняються зміни 

технологічного та організаційного характеру. Радикальні інновації технічного 

характеру зазвичай стосуються процесу впровадження нової продукції, яка 

згодом зумовлює необхідність застосування нових технологій. Фірми, які 

впроваджують нові види продукції, намагаються досягнути провідної позиції в 

обраній ніші на ринку. Впровадження нової продукції часто зумовлює 

необхідність проведення заходів, спрямованих на створення попиту або 

задоволення потенційного попиту. Технічні інновації радикального характеру 

спостерігаються відносно рідко. Класичним прикладом інновації даного типу 

може бути створення персонального комп'ютера, який революційне змінює 

технологію та розширює коло клієнтів даної промисловості, яке до певного часу 

обмежувалося великими фірмами та науково-дослідницькими центрами. 

Радикальні інновації організаційного характеру зазвичай базуються на 

впровадженні нового способу управління підприємством, який може привести 

до зміни технології виробництва продукції та надання послуг. Радикальні 

інновації організаційного типу можуть виникати на підприємствах, які бажають 

посісти провідні позиції на ринку, а також тих, які з різних причин постають 

перед необхідністю змінити засади функціонування. Такі інновації принципово 

змінюють стратегію та способи управління фірмою. Прикладами можуть бути 

впровадження колективної форми праці, виникнення нових структур завдяки 

організаційним процесам або впровадження нових інформаційних систем, які 

кардинально змінюють організаційні засади підприємства. 

У рамках радикальних інновацій фірма зазвичай використовує нові 

ресурси, створює нові для себе рішення в технологічно-виробничому або 
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організаційному вимірі. Організаційні радикальні інновації, як правило, 

впроваджуються та розробляються стихійно, тоді як технічні можуть виникати 

також внаслідок інкрементальних робіт над новими виробами або ж 

вдосконалення технології, а також внаслідок одиничних впроваджень окремих 

ідей. 

Рекомбінаційні інновації. Цей тип інновацій полягає у використанні 

існуючих технологічних, організаційних та виробничих рішень з метою 

створення нових різновидів продукції, технологій або систем управління. 

Рекомбінаційні інновації, що стосуються систем управління, спрямовані на 

поєднання існуючих виробничих функцій або різних технологічних рішень для 

виробництва нової продукції. Прикладом цього можуть служити виробництво 

шампунів із властивостями бальзамів або використання комп'ютерів для 

виробництва кінофільмів. 

Рекомбінаційні інновації, які видозмінюють систему управління 

підприємством, полягають у поєднанні різних типів організаційного 

реформування (наприклад, структури, кадрової політики і т.д.) для створення 

нових рівнів якості у підрозділах, де вони раніше не існували, або для створення 

нових методів та засобів управління (об'єднання відділів, перенесення 

повноважень, використання існуючих мотиваційних систем обліку зарплати в 

тих підрозділах підприємств, де вони раніше не використовувалися). Прикладом 

може служити перенесення системи обліку зарплати на базі процентів від 

продажу до відділу постачання. У процесі рекомбінаційних інновацій зазвичай 

використовуються ресурси та інформація підприємства. 

Модифікаційні інновації. Цей тип інновацій найчастіше постає на основі 

вивчення оточення і реагування на потреби клієнтів або поведінку конкурентів. 

Модифікаційні інновації полягають у незначних змінах існуючого асортименту 

продукції, технологій і систем управління з метою їх вдосконалення. 

Модифікації не змінюють функції виробів або процеси виробництва (наприклад, 

підвищення якості, зменшення витрат внаслідок використання нових матеріалів, 



Основи інноваційного підприємництва 

Максютенко І.Є. 

irikmax@gmail.com 

запровадження додаткової функції виробу). Вони є наслідком тісних взаємин із 

клієнтами та гострої конкуренції за задоволення їхніх потреб. 

Інновації з точки зору способу їх впровадження: 

 системні (інкрементальні); 

 одиничні (стихійні). 

Системні (інкрементальні) інновації постають на основі ухваленої на 

підприємстві системи їх створення. Вони базуються передусім на пошуку рішень 

щодо скорочення витрат, вдосконалення технологічних процесів, на новій 

системі організації фірми у рамках визначеного процесу діяльності. Системні 

(інкрементальні) інновації постають внаслідок проведення заходів з метою 

створення нової продукції або, наприклад, колективної систематичної роботи 

над вирішенням організаційних проблем. Наслідком інновації можуть бути, 

наприклад, зміни процесу організації виробництва. Вони можуть впливати на 

підвищення якості, зменшення витрат, а в організаційному вимірі - на якість 

управління фірмою. Інкрементальні інновації базуються на певному взірці 

створення ідей, на модифікації ідей, що вже існують на ринку, або ж є 

унікальними розробками, які можуть використовуватися на іншому 

підприємстві. Системні (інкрементальні) інновації передбачають навчання 

персоналу підприємства та участь у здійсненні відповідних заходів досить 

численної групи працівників вищого та нижчого рівня. Показником системної 

праці над інноваціями є існування на підприємстві спеціально створеного 

колективу, співпраця відділів дослідження та розвитку з іншими підрозділами 

фірми, системність у створенні нових виробів чи вдосконалені якості існуючих. 

Одиничні (стихійні) інновації, на противагу до системних 

(інкрементальних), є випадком у діяльності підприємства. Вони не є наслідком 

існуючої системи, а швидше відповіддю на нові можливості або загрози. Такими 

прикладами можуть бути пошук нового виду продукції, придбання ліцензії, 

зміна технології виробництва чи системи управління, які постають на підставі 

викликів середовища або ж аналізу стану підприємства, що його здійснюють 

фахівці. Впровадження організаційних інновацій (несистемних) 
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характеризується більшим ризиком, ніж системних, які постають на підставі 

постійного накопичення знань та інформації. 

Окрім перерахованих, в літературі зустрічаються також інші види, підходи 

до класифікацій змін та нововведень. Цей факт свідчить про зростання уваги до 

управління змінами та інноваціями, розуміння необхідності керувати цими 

процесами. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 

Надайте характеристику інновацій за інтенсивністю інноваційних змін 

(по 2 бали за кожну характеристику). 


