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Нині кожна країна в структуру своєї стратегічної доктрини основних принципів 

розвитку суспільства – включає питання науково-технічного прогресу (НТП). Тому не 

тільки сам процес відкриттів і процес доведення цих відкриттів до прийнятної практично 

реалізованої форми, але й процес передачі й освоєння результатів НТП вимагає участі 

науки. І багато інших проблем життя суспільства, які раніше вирішувалися на базі інтуїції 

або здорового глузду, на досвіді поколінь, зараз вимагають активного та цілеспрямованого 

втручання, участі науки. Ні одне серйозне питання в сучасних умовах неможливо 

ефективно вирішити, не спираючись на науку. 

Так і інноваційна діяльність сьогодні не є винятком, та дуже тісно по своїй суті 

переплітається з наукою. Інноваційна діяльність – це діяльність, спрямована на 

використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок, випуск на 

ринок нових конкурентоспроможних товарів і послуг. 

Тобто як бачимо інновація певним чином є продовженням чи удосконаленням 

наукових досліджень. А сама наука являє собою специфічну галузь людської діяльності, в 

якій створюється інтелектуальна продукція у формі одержання нових знань про об'єкти 

матеріального світу, пізнання об'єктивних законів розвитку суспільства з метою їх 

використання у практичній діяльності людей. 

На сучасному етапі еволюції суспільства виникає необхідність осмислення 

підвищення ролі нововведень, і це насамперед викликано, в першу чергу, жорсткою 

конкуренцією. Таким чином активізація інноваційної діяльності має дуже важливе 

значення як на рівні підприємства, так і на рівні держави. 

Зважаючи на негативні зрушення в економіці України, які спостерігаються 

протягом останнього часу, можемо стверджувати про низький інноваційний потенціал 

вітчизняних підприємств. Тому найважливішим фактором економічного зростання є 

залучення іноземних інвестицій. Закликів представників влади до інвесторів різних країн 

було і буде чимало. Але всередині дуже повільно і зі скрипом йде формування корпусу 

законів, що роблять не вигідним для іноземців (звичайно, не на шкоду власним інтересам) 

вкладення капіталу в українську економіку. 
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