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В статье представлен анализ социально-экономических основ по формированию экономических знаний для со-
вершенствования системы управления. Акцент исследования поставлены на приоритетность роли человека в соз-
дании и развитии интеллектуальных ресурсов и применения их в различных сферах экономики и отдельного 
предприятия, а также основные принципы формирования и развития управленческих знаний.
Ключевые слова: экономика знаний, интеллектуальные ресурсы, база знаний предприятия, организационные зна-
ния, трудовые ресурсы, консалтинг аграрного сектора, учебно-научно-производственный комплекс, база знаний.

Zachosa O.D.
Vinnytsia Тrade and Еconomic Іnstitution
Kyiv National University of Trade and Economics

FEATURES OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IN MANAGEMENT TRAINING 
RESEARCH COMPLEX AGRICULTURAL SECTOR

Summary
This paper presents an analysis of the socio-economic foundations to build knowledge for the improvement of the 
management system. Emphasis is put on the priority research the role of man in the creation and development of 
knowledge resources and their application in enterprises in various sectors of the economy, as well as the basic 
principles of the formation and development of knowledge management
Keywords: knowledge economy, knowledge resources, the knowledge base of the enterprise, organizational knowledge, 
consulting agricultural sector, the complex learning-science-production, knowledge base.

УДК 330.1

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ПІДХОДІВ КЛАСИФІКАЦІЇ ІННОВАЦІЙ

Зубков Р.С.
Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект»
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Постановка проблеми. В умовах глобалізацій-
ної епохи та геополітичного протистояння за 

світові енергетичні ресурси інноваційний розвиток 
стає єдиним можливим варіантом ефективної пере-
будови та розвитку будь-якої економіки. Майбутнє 
кожної держави залежить від вдалого та своєчас-
ного залучення та впровадження прогресивних ін-
новацій в свою організаційну структуру. Останнє 
десятиліття показало, що людство стоїть на порозі 
нових технологічних зрушень, залишилось лише 
підготовити підґрунтя для нової технологічної ери. 
Поряд з цим, кожна країна, незалежно від свого 
ступеню розвитку, так чи інакше стикається з кри-
зовими системними проблемами, які потребують не-
гайних та невідкладних рішень. Економіка сучасної 
країни в своєму антикризовому арсеналі вимушена 
містити ефективний механізм протидії негативно-
му впливу глобалізаційних потрясінь. Основою та-
кого механізму повинен стати набір прогресивних 

інновацій, конкретних для кожної держави, регіону 
держави та підприємства. Це в свою чергу спонукає 
досліджувати проблеми визначення класифікацій-
них ознак інновацій та створювати умови для їх 
класифікації з урахуванням особливостей впрова-
дження в конкретну галузь економіки.

Поряд з цим, сучасна економіка України потре-
бує докорінних інноваційних змін. Зусилля потрібно 
спрямовувати на позбавлення виробництва енерго-
ємного технологічного тягаря у вигляді неефектив-
них та застарілих виробничих комплексів, які за 
своєю ефективністю значно відстають від сучасних, 
насичених інноваціями світових виробництв.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Про-
блемами класифікації інновацій займалася зна-
чна частина дослідників: Й. Шумпетер, Г. Менш,  
Р. Фостер, Б. Санто, К. Павітт, Д. Тідд Д. Бессант, 
К. Фрімен, А. Пригожин, В.Мединський, С. Ільде-
менов, Ю. Бажал, А. Кляйнкнехт, П. Завлін та інші.
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Виділення не вирішених раніше частин загаль-

ної проблеми. Попередні дослідженнях класифіка-
ції інновацій свідчать про те, що єдиної методики 
класифікації інновацій на сьогодні не існує. Біль-
шість класифікацій запроваджених різними на-
уковцями є похідними від класифікації інновацій, 
запропонованої Й. Шумпетером. 

Мета статті. Головною метою цієї роботи є ви-
явлення та проведення характеристики основних 
підходів класифікації інновацій.

Виклад основного матеріалу. Перші практики 
класифікації інновацій були запропоновані за часів 
Й. Шумпетера. Вчений у праці «Кон’юнктурні ци-
кли» робить акцент на базисні і вторинні інновації. 
Базисними інноваціями вважаються такі, що реалі-
зують крупні винаходи і науково-технічні розроб-
ки. Вони беруть безпосередню участь у створенні 
нових поколінь техніки і технологій, що не мають 
аналогів у вітчизняній та світовій практиці. Вто-
ринними вважаються нововведення, які пов’язані 
з вдосконаленням вже існуючих процесів вироб-
ництва і продуктів (здебільшого реалізують дрібні 
винаходи, які націлені на вдосконалення технології 
виготовлення та/або технічних характеристик вже 
відомих товарів) [4, c. 110].

Таким чином, поштовхом для початку розвитку 
досліджень класифікації інновацій стали напрацю-
вання Й. Шумпетера, який створив базис для на-
укового становлення інноваційної теорії. 

Дещо пізніше Г. Менш виділив базисні ново-
введення, нововведення, що призводять до покра-
щання та псевдонововведення – уявні нововведен-
ня. Базисні нововведення – це нововведення, які 
слугують для появи нових галузей і нових ринків. 
Нововведення, що призводять до покращання, не 
стосуються основної технологічної схеми, але по-
кращують якість предмета або незначно змінюють 
елементи технологічного процесу з метою економії 
ресурсів. Псевдонововведення вносять зміни під 
впливом короткострокових коливань споживчих пе-
реваг [11, c. 211; 18]. Отже, Г. Менш продовжив на-
укові дослідження класифікаційних ознак інновацій 
та ввів в науку ряд нових класифікацій інновацій.

За Р. Фостером [15] інновації поділяються на 
еволюційні, революційні та псевдоінновації, крім 
того, еволюційна інновація дає менший приріст ко-
рисних властивостей вихідної базової моделі. Піс-
ля цього настає період псевдоінновацій, новизна 
яких полягає у зміні дизайну, пакування тощо. Під 
час дослідження проблеми класифікацій інновацій 
К. Павітт разом з Д. Тіддом та Д. Бессантом при-
йшли до висновку, що головною ознакою інновацій 
є зміни, таким чином підтримали ідеї К. Фрімена 
та згрупували інновації на продуктові та процес-
ні. Дослідники пропонують під час класифікації 
інновацій обов’язково враховувати і таку ознаку, 
як ступінь новизни, оскільки просте вдосконален-
ня дизайну і винахід абсолютно нового продукту 
чи послуги неоднаково впливають на розвиток сус-
пільства [5, c. 93; 14].

Інший підхід до класифікації інновацій запропо-
нував Б. Санто [13]. На його думку, основною озна-
кою типології є характер суспільних цілей, а інно-
вації поділяються на такі види [4, c. 110]: 

• економічні, які орієнтуються на прибуток; 
• економічні, що не орієнтуються на прибуток 

(наприклад, економія енергії); 
• спеціальні інновації у сфері освіти, охорони 

здоров’я тощо. 
Оригінальну класифікацію інновацій було пред-

ставлено А. Пригожим, який усі інновації поділяв 
на такі групи [8, с. 90; 12, с. 26]:

1. За типом нововведення: матеріально-технічні, 
соціальні, економічні, організаційно-управлінські, 
правові та педагогічні;

2. За інноваційним потенціалом: радикальні, 
комбіновані та модифіковані;

3. За особливостями інноваційного процесу: вну-
трішньо-організаційні та міжорганізаційні;

4. За механізмом здійснення: одиничні, дифузій-
ні, завершені та незавершені, успішні та неуспішні;

5. За ефективністю: орієнтовані на зростання 
ефективності виробництва чи управління суб’єктом 
господарювання, на покращення умов праці;

6. За спадкоємністю: заміщуючи, скасовуючі, по-
воротні, відкриваючі та ретровведення.

Мединський В.Г. та Ільдеменов С.В. класифіку-
ють нововведення за такими ознаками [10; 9]:

– за ступенем радикальності (новизни, іннова-
ційного потенціалу, оригінальності технічного рі-
шення тощо): радикальні (піонерні, базові, наукові 
тощо); ординарні (винаходи, нові технічні рішення); 
удосконалення (модернізація);

– за характером застосування: продуктові (орі-
єнтовані на виробництво та використання нових 
продуктів); технологічні (націлені на створення і 
застосування нової технології); соціальні (орієнто-
вані на побудову і функціонування нових струк-
тур); комплексні (означають єдність декількох видів 
змін); ринкові (дають змогу реалізувати потребу в 
продуктах, послугах на нових ринках);

– за стимулом виникнення (джерелом): нововве-
дення, викликані розвитком науки і техніки; ново-
введення, викликані потребами виробництва; ново-
введення, викликані потребами ринку.

– за роллю в процесі відтворення: споживчі, ін-
вестиційні;

– за масштабом (комплексністю): складні (син-
тетичні), прості;

– за адресатом: для виробника чи споживача; 
для суспільства в цілому, для локального ринку.

 На погляд Ю. Бажала [1, с. 54], класифікувати 
інновації необхідно за такими ознаками:

1. За типом: продуктові, технологічні, сировинні, 
організаційні, збутові та інфраструктурні;

2. За інноваційною функцією: базові, поліпшуючі 
та псевдо інновації;

3. За новизною місця впровадження: нова галузь 
(нове виробництво), існуюча галузь (існуюче вироб-
ництво).

Поряд з цим, німецький економіст А. Кляйн-
кнехт розрізняв такі види інновацій: інновації в 
галузях, які виготовляють споживчі товари; інно-
вації в галузях, що виготовляють проміжні товари; 
інновації, які застосовуються в науковій діяльності 
і використовуються для виробництва; інновації, що 
використовуються з військовою метою [4, с. 111; 17]. 

Враховуючи, що інновації за своїм змістом спри-
яють НТП, Завлін П.М. класифікує інновації за ета-
пами НТП [11, с. 211; 7, с. 74-78]:

• технічні (з’являються, зазвичай, у виробни-
цтві продуктів з новими або покращеними власти-
востями);

• технологічні (виникають у разі застосування 
покращених, удосконалених способів виготовлення 
продукції);

• організаційно-управлінські (пов'язані, переду-
сім, з процесами оптимальної організації виробни-
цтва, транспорту, збуту і постачання);

• інформаційні (вирішують завдання організації 
раціональних інформаційних потоків у сфері на-
уково-технічної та інноваційної діяльності, підви-
щення достовірності та оперативності отримання 
інформації);
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• соціальні (спрямовані на поліпшення умов 
праці, вирішення проблем охорони здоров'я, освіти, 
культури).

Розглядаючи інновації з позиції циклічності роз-
витку техніки Ю. Яковець пропонує виділяти чоти-
ри види [2; 16, с. 93]: 

1. Базисні інновації – вони охоплюють найбільш 
значущі винаходи та слугують каталізатором ре-
волюційних перетворень техніки, виконують нову 
галузеутворюючу функцію. Такі інновації достат-
ньо рідкісне явище та зазвичай вони розраховані 
на довготерміновий період з залученням значних 
фінансових затрат на їх освоєння та впровадження 
але потім їхній позитивний ефект значно переви-
щує вартість зусиль які докладалися; 

2. Великі інновації (на базі аналогічного рангу ви-
находів) – такі інновації створюють техніку нового по-
коління в рамках конкретного галузевого спрямуван-
ня. Для їх реалізації потрібно менше часу та значно 
менше затрат у порівняння з базисними інноваціями;

3. Середні інновації, базисом впровадження для 
таких інновацій слугують конкретні покоління тех-
ніки, вони спрямовуються на створення нових мо-
делей і модифікацій конкретного покоління техніки; 

4. Дрібні інновації – спрямованні на поліпшення 
окремих виробничих або споживчих параметрів мо-
делей техніки, які виробляються на основі викорис-
тання дрібних винаходів, що сприяє ефективнішо-
му виробництву таких моделей або ж підвищенню 
ефективності їх використання.

Висновки і пропозиції. Таким чином, провівши 
компендіум теорії інноваційного розвитку та базу-
ючись на попередніх дослідженнях класифікації 
інновацій доречно стверджувати що єдиної мето-
дики класифікації інновацій на сьогодні не існує. 
Більшість класифікацій запроваджених різними 
науковцями є похідними від класифікації інновацій, 
запропонованої Й. Шумпетером та не носять уніфі-
кований характер.

В той же час, вітчизняні дослідження класифі-
кації інновацій доречно проводити виходячи з ре-
альних потреб та можливостей української еконо-
міки, аналізуючи сучасні проблеми та перепони, які 
стоять на шляху інноваційного розвитку економіки 
потрібно розробити таку класифікацію, яка б дава-
ла практичні результати при її використанні. Поєд-
навши напрацювання зарубіжного досвіду та кращі 
наукові здобутки вітчизняної науки існує реальна 
можливість створити універсальну класифікацію, 
яка б давала можливість не тільки отримати за-
гальне уявлення про види інновації, а й застосову-
вати ці види на практиці включивши конкретний 
вид в конкретний «мультиінноваційний кейс».

Для розроблення комплексної уніфікованої кла-
сифікацій інновацій доречно ввести в науковий обіг 
поняття «мультиінноваційного кейсу». «Мультиін-
новаційний кейс» – набір універсальних інновацій, 
які використовуються для покращення чи вдоско-
налення конкретної ієрархічної економічно та тех-
нологічно організованої структури.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПОДХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ ИННОВАЦИЙ

Аннотация
Проведен компендиум теории инновационного развития. Рассмотрены основные подходы к классификации инно-
ваций. Выделены и проанализированы наиболее значимые подходы к классификации инноваций. Рекомендовано 
исследование классификации инноваций проводить исходя из реальных потребностей и возможностей украинской 
экономики. Предложено ввести в научный оборот понятие «мультиинновационного кейса».
Ключевые слова: инновации, классификация, подходы, методика, виды инноваций, типологія, «мультиинноваци-
онный кейс».

Zubkov R.S.
State-owned Gas Turbine Research & Production Complex «Zorya»-«Mashproekt»

CHARACTERISTICS OF THE MAIN APPROACHES  
TO THE CLASSIFICATION OF INNOVATION

Summary
Тhe compendium of the theory of innovative development. Main approaches to the classification of innovations. 
Identified and analysed the most significant approaches to the classification of innovations. Recommended study of 
classification of innovations conduct based on the actual needs and possibilities of the Ukrainian economy. Offered to 
enter into scientific use the term «multiinnovation case.
Keywords: innovation, classification, approaches, methods, types of innovation, typology, «multiinnovative case».
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ПЕРЕВАГИ ТА РИЗИКИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ 

Іванова М.І., Варяниченко О.В.
Національний гірничий університет

Дана стаття розглядає політичні, економічні та соціальні переваги і ризики євроінтеграції України. Проаналізована 
Державна програма активізації розвитку економіки України на 2013-2014 рр. 
Ключові слова: Євроінтеграція, Європейський союз, переваги та ризики євроінтеграції, політичні, економічні, соціальні 
фактори.

Постановка проблеми. Європейський Союз 
вважається найбільш просунутим, з точки 

зору форм економічної інтеграції, угрупованням у 
світі. Це унікальне міжнародне співтовариство. Він 
поєднує ознаки міжнародної організації і держави 
та є суб'єктом міжнародного публічного права, має 
повноваження на участь у міжнародних відносинах 
і грає в них значну роль.

Позиція України щодо Євросоюзу була сфор-
мована вперше на законодавчому рівні в Основних 
напрямках зовнішньої політики України, що були 
схвалені Верховною Радою України 2 липня 1993 р. 
[1]. Починаючи із цього моменту Україна почала 
процес інтеграції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блематиці вступу України до Євросоюзу присвя-
чена достатня кількість робіт вчених-економістів, 
серед яких особливої уваги заслуговують роботи Н. 
Осадчої [7], В. Сіденко [8], О. Сльозко [9], О. Шевчен-
ко [10]. Однак, сучасний перебіг подій у зовнішньо-
му світі взагалі та Україні зокрема, виокремлюють 
нові переваги і ризики подальшої євроінтеграції на-
шої країни до Євросоюзу.

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Вивчення характеру довгострокових 

та короткострокових факторів впливу процесів єв-
ропейської інтеграції на українське суспільство, 
виявлення на цій основі відповідних переваг та не-
доліків для України за умов її входження до Євро-
пейського Союзу залишається недостатньо вивче-
ним та потребує додаткових досліджень у цій сфері.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є до-
слідження політичних, економічних та соціальних 
переваг і ризиків євроінтеграції України. 

Виклад основного матеріалу. Через зону вільної 
торгівлі з ЄС український виробник отримає мож-
ливість завоювати своє місце на «заможному» євро-
пейському ринку, знайти свою нішу та просувати 
якісний український продукт за достойною ціною 
на ринки європейських країн. Вітчизняні спожи-
вачі, у свою чергу, отримають доступ до високоя-
кісних європейських товарів в Україні за нижчими 
цінами. Сам факт підписання Угоди про асоціацію 
значно підвищить інвестиційну привабливість та 
приток прямих іноземних інвестицій, що дозволить 
урівноважити від’ємний торговельний баланс з ЄС. 
Так, негативне сальдо зовнішньоторговельного ба-
лансу України за підсумками 2013 р. склало 8,48 
млрд дол. США, що на 5,7% краще, ніж за 2012 р. 
При тому експорт скоротився на 7,6% – до 76,13 


