
Україна обрала шлях розвитку національної економіки за 

інноваційною моделлю. Це означає, що головним джерелом 

економічного зростання мають стати нові наукові знання, а рушійною 

силою – підприємницькі механізми їх розширеного продукування і 

комерційного використання. 

Загальновідомо, що, по-перше, інновації забезпечують підвищення 

ефективності виробничо-комерційної діяльності, а по-друге, інвестиції 

можуть бути залучені тільки в ефективне підприємство. Таким чином, 

інновації відкривають шлях інвестиціям. Водночас інновації – не що інше, як 

інтелектуальні інвестиції, які разом з фінансовими і матеріальними 

інвестиціями забезпечують нарощування капіталізації науково-виробничої 

бази. Найефективніше цей капітал використовується в інтегрованих 

великотоварних підприємницьких формуваннях, від розвитку яких залежить 

конкурентоспроможність вітчизняної економіки. 

Доведено, що інноваційна модель, побудована на економіці знань, не 

має альтернативи в сучасній стратегії розвитку передових економічних 

світових систем. Поняття «економіка знань», по суті, є синонімом 

інноваційної економіки та стратегією розвитку в провідних країнах світу, де 

сектор технологічної модернізації знань відіграє вирішальну роль, а 

наукоємне виробництво є джерелом економічного зростання. 

При цьому науково-технічний прогрес розглядається як внутрішній 

(ендогенний) чинник розвитку економіки й характеризується органічним 

впливом науки і техніки на розвиток виробництва. Тобто наука розглядається 

як високотехнологічна сфера економіки, яка будується на економічній базі 

знань – інноваціях. 

Необхідність отримання від наукової діяльності інноваційного 

результату призвела до змішання понять наукового та інноваційного 

процесу, оцінки результатів досліджень (нових знань), новоcтворень 

(новацій) і нововведень (інновацій). 

Відомі поняття наукової діяльності, науково-технічної діяльності, 

наукових результатів у традиційному розумінні, які визначені як нові знання, 

рішення. А ось інноваційні складові наукового процесу мало засвоєні 

науковими установами, як і сама інноваційна діяльність, що, по суті, є 

підприємницькою діяльністю. 

Принципова різниця в підходах: 

– у науковій системі провідну роль має виконувати наукова установа, 

яка створює наукові знання та підтверджує їх науково-технічними 

розробками незалежно від політичної і економічної кон’юнктури, вивчаючи 

поточний стан у відповідній галузі, наука має працювати на перспективу; 



– в інноваційній системі провідну роль має виконувати суб’єкт 

підприємництва, який перетворює наукові розробки в інноваційні продукти, 

здійснює їх капіталізацію за рахунок залучених інвестицій і комерціалізацію 

на ринку з метою отримання прибутку. 

Наукова сфера функціонує відповідно до Закону України «Про наукову і 

науково-технічну діяльність», інших законодавчих та нормативно-правових 

актів. Результатом наукової роботи, що складається з наукових 

(фундаментальних, прикладних) досліджень і розробок, є наукові знання і 

техніко-технологічні рішення, які можуть бути реалізовані у формі наукової 

(науково-технічної) продукції. Виконують цю роботу науковці (учені, 

наукові працівники), які працюють у науково-дослідних установах мережі 

академічних установ або освітянських закладів, мають і розвивають фахові та 

особисті якості, які відповідають специфіці наукової діяльності і вимогам, що 

пред’являються до наукових результатів. 

Інноваційна сфера значною мірою спирається на наукову сферу, але 

інноваційна діяльність спрямована саме на впровадження і комерційне 

використання результатів наукових досліджень і розробок і зумовлює випуск 

на ринок нових конкурентоспроможних товарів і послуг. Вона регулюється 

Законом України «Про інноваційну діяльність», пакетом відповідних 

нормативно-правових актів, що визначають специфіку інноваційної 

діяльності, регулювання у сфері трансферу технологій, встановлюють 

відмінності інноваційних продуктів і інноваційної продукції, проектних 

механізмів їх ринкової реалізації. Розробляють, виробляють і реалізують 

інноваційні продукти/продукцію інноваційні підприємства, які здатні вести 

інноваційну діяльність і мають у своєму складі відповідних виконавців. 

Принциповим положенням сучасного підходу щодо формування 

наукових та інноваційних систем, які утворюють високотехнологічну базу 

ефективного розвитку конкурентоспроможних галузей економіки, є 

розмежування понять функціонального призначення і продуктивних 

можливостей наукової, науково-технічної і інноваційної сфер. Це дасть змогу 

спрямувати зусилля на підвищення ефективності цих сфер (Проект 

Концептуальних засад інноваційно-інвестиційного розвитку 

Національної академії аграрних наук України // Національна академія 
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