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НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ КЛАСИФІКАЦІЇ ІННОВАЦІЙ 

 

Олексіч Д.В., доцент  

ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку 

України» 

 

Усталеною є думка про те, що єдиного бачення сутності інновацій не 

існує. Сутність даного терміну на інтуїтивному рівні зрозуміла всім, проте, 

через динамічний розвиток інноваційної діяльності та активізацію науково-

технічного прогресу останніх років, провести чітку і остаточну межу, що 

дозволила б повністю висвітлити сутність інновацій, на сьогодні не 

виявляється можливим. В той же час, можна згрупувати основні погляди за 

різними критеріями.       

Хоча інновації, за П. Друкером, і розглядаються як економічне явище, 

але масштабування за макро- і макрорівнем може викривити сприйняття їх 

сутності [1]. Макро- і макрорівень економічних процесів досить погано 

корелює з науковими і технічними винаходами, адже процес пошуку істини 

індивідуальний, про що свідчить думка великого російського письменника Б. 

Пастернака: «Істину шукають лише одинаки і поривають з усіма, хто любить 

її недостатньо». Проте, незважаючи на індивідуальний характер пошуку 

нових ідей, результати їх реалізації можуть мати істотний вплив на широке 

коло контрагентів. Таким чином, узагальнюючи все вищезазначене ми 

пропонуємо розділити розуміння сутності інновацій за критерієм масштабу 

на: глобальні, національні, локальні та індивідуальні (рис. 1).   

Під глобальними інноваціями ми будемо розуміти такі зміни, що 

впливають на характер економічних відносин в усьому світі або декілька 

країн. До глобальних інновацій можна віднести появу Інтернету, мобільного 

зв’язку тощо. Під національними інноваціями ми будемо розглядати 

нововведення, що змінюють характер господарювання на рівні держави. 

Такий підхід обумовлений тим, що інновації стосуються не лише 

безпосередньо технології виробництва, а широко торкаються і організаційних 

процесів. Таким чином, якщо певне нововведення змінить характер 

економічних відносин на рівні держави, то ми можемо віднести його до 

національного рівня. Локальні інновації впливають на економіку регіону, 

змінюючи її завдяки реалізації нових можливостей. Індивідуальні інновації 

дозволяють одержати конкурентні переваги окремому економічному 

суб’єкту. 

 

 

 


