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Необхідно досліджувати як розвинені країни, так і країни, що 

розвиваються, з точки зору їхніх науково-дослідних робіт та залучення до 

сучасних суспільних проблем, таких як: економічне зростання, інклюзивний 

розвиток та екологічна стійкість, у все більш глобалізованому та 

взаємопов'язаному світі. 

Мета роботи - проаналізувати зв'язки між НДДКР, патентами, 

інноваціями, підприємництвом та економічним зростанням країн у глобальному 

економічному просторі. 

Глобалізація викликає дуже багато питань та отримує неоднозначні 

відповіді. Її хвалять за сприяння бізнесу, зростання торгівлі між країнами і 

зменшення бідності, а звинувачують у втраті робочих місць і «розмиванню» 

культури. У той час коли деякі країни успішно використовують її переваги, 

інші думають про перешкоди для захисту. Базуючись на широкому спектрі 

національних емпіричних та політичних досліджень, виникає широкий спектр 

питань щодо інновацій та інтелектуальної власності, які стосуються не лише 

Європи, а й усього світу [1]. Ці питання визначають роль патентів та 

ліцензування в управлінні технологіями та інноваціями, а також різні види 

використання та зловживання патентами. Відбуваються нові явища 

інтелектуальної власності у світі, де все більше патентування має справу з 

патентами транснаціональних компаній та країн Азії. Проте, всі погоджуються, 

що глобалізація - це багатовимірний і складний процес, який постійно змінює 

наше середовище. Замість того, щоб з’ясовувати, переваги та недоліки 

глобалізації, важливо зрозуміти, як вона впливає на країни, організації та 

окремих осіб і бути готовими діяти в цьому контексті [2]. У сучасному світі, що 

стоїть перед проблемами, які вимагають інноваційних відповідей, необхідно 

мати рекомендацій для зміцнення інновацій для економічного зростання і для 

подальшого розвитку соціальних цінностей. Інноваційні дослідження - 

розвиваються як міждисциплінарна сфера, яка відійшла від неокласичного 

мислення і охопила еволюційну теорію. «Інтелектуальний капіталізм» 

розвивається і управляє технологічними нововведеннями та різними формами 

підприємницької діяльності. 
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