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ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

У сучасному світі економікою рухають інновації, які 
характеризують процес перетворення знань та ідей в затребувану 
споживачем цінність і приводять до підвищення продуктивності, а 
отже, до зростання бізнесу. Що ж таке інновації?

Термін «інновація» походить від латинського «поуаїіо», що 
означає «оновлення» (або «зміна»). Тобто, інновація -  це результат 
інвестування інтелектуального рішення в розробку і отримання 
нового знання, раніше не застосовувалася ідеї щодо оновлення 
сфер життя людей (технології, організаційні форми існування 
соціуму, такі як освіта, управління, наука, інформатизація) і 
подальший процес впровадження цього, з фіксованим отриманням 
додаткової цінності (прибуток, пріоритет, креативність, прогрес). 
Поняття інновації відноситься як до радикальних так і до 
поступових змін в процесах і стратегії організації. Виходячи з того, 
що метою нововведень є підвищення ефективності, економічності, 
якості життя, поняття інноваційності можна ототожнювати з 
поняттям підприємливості -  пильності до нових можливостей 
поліпшення роботи організації (державної, морально-етичної). Для 
свого впровадження інновація повинна відповідати актуаль
ним соціально-економічним і культурним потребам. Інноваційна 
активність є ключовим фактором динамічного розвитку і конку- 
рентноздатності сучасної економіки.

Якби не було інновацій, нові товари, нові послуги і нові бізнес- 
моделі ніколи б не з’явилися, а виробники продовжували б
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виробляти старі речі старими способами. Існують різні поняття 
«інновації». Розглянемо деякі з них:

1. Інновація як використання результатів наукових досліджень і 
розробок, спрямованих на вдосконалення процесу тривалості 
виробництва, економічних, правових і соціальних відносин в 
області науки, культури, освіти.

2. Інновація розуміється як кінцевий результат науко
вого дослідження або відкриття, якісно відмінний від поперед
нього аналога і впроваджений у виробництво. Поняття інновації 
застосовується до всіх нововведень в організаційній, виробничій та 
інших сферах діяльності [1, с. 79].

Розглянемо проблему інноваційної діяльності в сфері освіти. 
Інновації в сфері освіти це процес, в ході якого наукова ідея 
доводиться до стадії практичного використання і починає давати 
економічний ефект при вирішенні актуальних проблем у цій 
сфері. Найбільш важлива особливість інновацій в сфері освіти -  
принесена ними цінність. Цінність визначається: якістю і 
унікальністю підготовлених кадрів, наскільки вони задовольняють 
потреби суспільства або вирішують його проблеми додатковими 
вигодами, пов’язаними з реалізацією інновацій. Результат іннова
ційної діяльності в сфері освіти забезпечує додаткову економічну 
або суспільну вигоду.

Разом з тим існують актуальні проблеми, пов’язані з 
використанням інновацій в системі освіти, і, перш за все, в системі 
вищої освіти, при підготовці конкурентноспроможного фахівця. 
Інноваційна діяльність в сфері освіти базується на інтеграції науки 
і освіти, яку можна розглядати з трьох сторін:

-економічна основа являє об’єднання ресурсів і механізмів 
наукового та освітнього комплексів для отримання народно
господарського і комерційного ефектів:

-  структурна основа передбачає об’єднання наукових 
організацій та освітніх установ в єдині науково-освітні комплекси з 
метою оптимізації структури науки і освіти;

-  інноваційна основа забезпечує інтеграцію інноваційних 
потенціалів сфери науки і освіти з метою активізації інноваційної 
діяльності в економіці країни.

Вищі навчальні заклади повинні одночасно займатися як 
прикладною, так і фундаментальною наукою. Позитивним резуль
татом прикладної науки є співпраця з бізнесом. Вищі навчальні 
заклади при підготовці фахівців повинні враховувати потреби
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бізнесу, економіки. Вихід із цього становища бачиться в пере
творенні вищих навчальних закладів в інноваційні університети 
підприємницького типу, що представляють собою науково 
обґрунтовані комплекси, в яких органічно поєднані науково-освітні 
та бізнес структури.

Отже, соціально-емпіричний рівень дослідження інновацій 
представляє собою кінцевий результат, заснований на новітніх 
наукових досягненнях діяльності, який отримав в якості нового 
продукту стійкий попит і реалізацію на ринку. Зміст даного 
визначення інновації складається з трьох складових: наукова або 
технологічна новизна; стійка реалізація на ринку; високий 
прибуток від реалізації кінцевого продукту підприємницької 
діяльності.

Інновація є інтегрованим продуктом особливих, властивих 
тільки інформаційному суспільству, процесів соціальної взаємодії. 
Інтеграційні процеси продовжують залишатися провідною 
тенденцією в розвитку сучасного пізнання, одним з найважливіших 
факторів, що забезпечують науково-технічний прогрес. Таким 
чином, інноваційність (як суспільне явище і реальність) -  це якісно 
новий щабель у розвитку соціальної взаємодії, продукт інтеграції 
науки, виробництва, управління, економіки і освіти.
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Дослідження феномену соціального інституту займають 
особливе місце в концепціях системного аналізу соціального 
життя, що передбачає можливість узагальнення різноманітних дій
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