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Очевидно, що ринкове супроводження інновацій (нових товарів, 
послуг та технологій) потребує нетрадиційних дій, прийомів, методів, 
тобто інноваційного маркетингу як набору інструментів та напрямів їх 
використання. Під інноваційним маркетингом, на нашу думку, слід 
розуміти використання новітніх інструментів у комплексі маркетингу  
(у дослідженні ринку, сегментації, просуванні, товарній, ціновій політиці, 
комунікаціях). 
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ЗНАЧЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РЕВОЛЮЦІЙ ХХ СТОЛІТТЯ 

 

Найважливішим чинником, що якісно перетворює всі сторони 
трудової діяльності людини, є технічний прогрес. Останні три століття в 
історії людства вважаються періодом стрімкого розвитку науки та техніки, 
що привели сучасне покоління до справжньої НТР. 

Протягом першої половини ХХ століття людство накопичило більше 
знань, ніж за всі попередні дві з половиною тисячі років. 90 % усіх 
винаходів і відкриттів зʼявилось у ХХ столітті. Саме вони і стали 
рушійною силою НТР. Слід зазначити, що у цьому процесі здійснювалася 
інтенсивна взаємодія природної науки і техніки, що послужило основою 
становлення особливого типу наукового знання – технічного [1, с. 277]. 

Важливі теоретичні та методичні висновки з проблематики НТР 

містяться у працях радянських дослідників О. Ахієзера, М. Семенова, 
Л. Уварової, та сучасних авторів Б. Пугача, С. Мовчана, О. Чаплигіна, 
Е. Семенюка, В. Мельника, В. Стьопіна. Але існує потреба у комплекс-

ному вивченні цієї важливої наукової проблеми, що дозволяє заявити про 
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подальший пошук більш сучасних методів для аналізу особливостей та 
динаміки перебігу двох науково-технічних революцій, які відбувалися у 
ХХ столітті, та акцентувати увагу на їх значенні для людства. 

Вперше термін «науково-технічна революція» вжив відомий 
англійський фізик, історик і соціолог науки Джон Бернал у статті 
«Соціальна функція науки» (1938 р.). Через чверть століття (1963 р.) була 
опублікована стаття японського філософа Сібата Сінго «Теорія науково-

технічної революції», де зміст цього поняття вже став обʼєктом 
спеціального методологічного аналізу [3, с. 99]. 

Очевидно, ця чверть століття була наповнена суттєвими, навіть 
радикальними змінами в галузях науки та техніки, настільки глибокими 
процесами, що слово «революція» почало сприйматися суспільством як 
цілком адекватна характеристика цих процесів. 

Та все ж економічні передумови для другої та третьої НТР 
підготувала перша промислова революція останньої третини XVIII – 

40 х. рр. XIX ст. Так, друга технологічна революція 1870‒1918 рр. у нових 
історичних умовах стала логічним продовженням ланцюга попередніх 
техніко-економічних перетворень, які суттєво позначилися на подальшому 
розвитку ринкового господарства в період монополістичної конкуренції. Її 
початок співпав зі світовою економічною кризою 1873 р., яка стимулювала 
ряд значних відкриттів у галузі науки і техніки. Наука перетворилася на 
рушійну силу технічного прогресу, почала активно впливати на розвиток 
продуктивних сил суспільства. 

Початок ХХ ст. позначився новими технологічними процесами у 
металургійному виробництві, одержанням штучних барвників, добрив та 
ліків. У цей період були створені принципово нові двигуни: електромотор, 
електрогенератор, парова та гідравлічна турбіни, двигун внутрішнього 
згорання. Були створені нові засоби пересування. Однак, найбільшим 
досягненням цього періоду слід вважати заміну парової енергії на 
електричну та широке її впровадження в промисловості, транспорті, 
звʼязку, у побуті. 

Вагомими досягненнями другої науково-технологічної революції 
було застосування в промисловості масового поточного виробництва та 
конвеєрне виготовлення автомобілів. Вона вплинула на розвиток 
економіки, науки, освіти, культури – усі сфери життя людей. Замість 
великих фабрик, майстерень виникли величезні заводи з тисячами 
робітників, службовців, із сучасним обладнанням і застосуванням 
електроенергії. Відбувається швидке зростання міського населення за 
рахунок робітників до 60 % і, навпаки, – зменшується сільське населення 
на 15‒20 % [4, с. 238]. 

Особливого значення у розвитку світової системи господарства 
набуває третя науково-технічна революція, яка розпочалася у середині  
50-х рр. ХХ ст. Її характерними рисами були універсальність і пришвидшення 
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науково-технічних перетворень. Наслідком цих перетворень стали істотні 
зміни у техніці, які охопили технологічний, транспортний, енергетичний та 
контрольно-управлінський види господарської діяльності. Від 1950-х до 
середини 1970-х років зʼявилися обчислювальні системи четвертого 
покоління, що стали технологічним підгрунтям перетворення індустріальної 
економіки на постіндустріальну. 

На нашу. думку, слід акцентувати увагу ще й на таких важливих 
особливостях третьої НТР: 

1) поява науково-виробничих комплексів – територіальних обʼєднань 
корпорацій з науковими лабораторіями, створеними та фінансо-
ваними державним і приватними капіталом для випуску нової 
продукції; 

2) домінування інтенсивних факторів розвитку економіки – 
модернізація, автоматизація виробничих процесів; 

3) зростання капітальних вкладень у невиробничу сферу: освіту, 
науку, медицину. 

Важлива особливість НТР полягала також у тому, що взаємопро-
никнення науки, техніки та виробництва, взаємна детермінація револю-
ційних перетворень у них створюють надійну основу для пришвидшеного 
розвитку всього життя суспільства. Сьогодні важко знайти такий бік 
соціальної практики, який так чи інакше не зазнавав би впливу потужних 
імпульсів цього унікального сплаву. Це означає, що НТР без 
перебільшення стає чинником всеосяжного, тотального впливу на життя 
людства та на шляхи його подальших змін. У своїй системній єдності 
наука, техніка та виробництво неперервно революціонізують всю 
соціальну практику, розвиток суспільства загалом. 

У цей період людство досягло значного поступу в розкритті 
таємниць природи та їх практичному застосуванні. Відкриття та мирне 
використання атомної енергії, освоєння космосу, створення нових 
технологій змінили організацію та управління виробництвом. 

Таким чином, сутність НТР полягає, насамперед, у створенні єдиної 
системи «наука – техніка – виробництво – соціальна практика (у повному її 
обсязі)», кожна з підсистем якої, впливаючи на інші, революціонізує їх 
[5, с. 103]. 

Дослідник В. Г. Горохов зазначає: «У той час, коли відбувалося 
становлення технічних наук, по-перше, науково-технічні знання, форму-
валися на основі застосування природничо-наукових знань до інженерної 
практики і, по-друге, виділилися в особливу систему технічні дисципліни» 
[2, с. 222]. 

Розгортання НТР спричинило справжню активізацію соціально-
економічних процесів у світі. Наука, що раніше була лише джерелом нових 
технічних ідей, перетворилася на безпосередню виробничу силу. 
Виробництво ставило завдання перед наукою, а наука пропонувала йому 
нові технології. Якщо на першому етапі третьої НТР робилися лише перші 
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кроки в цьому напрямі, то на другому етапі (1960-ті роки) автоматизація 
виробництва стала масовою: широко використовувалися роботи, 
автоматизовані системи управління виробництвом. 

В усіх галузях науки були зроблені численні відкриття. Одна з 
новітніх галузей науки – фізика атмосфери – зробила прорив в галузі 
загальних уявлень людини про Всесвіт. Зʼявилися нові наукові галузі: 
космічна медицина, космічна біологія й ін. 

Відкриття в оптиці, механіці й радіофізиці, фізиці твердого тіла, 
магнетизму спричинили компʼютерну революцію, стали підґрунтям для 
подальшого розвитку таких галузей науки, як кібернетика, автоматика, для 
вдосконалення новітніх технологій. 

Таким чином, науково-технічні революції XX ст. зумовили перехід 
до інтенсивного шляху розвитку виробництва, завдяки НТП вдалося 
зберегти працю і матеріали, підвищити продуктивність праці та якість 
продукції. Вони також докорінно змінили становище людини у 
суспільстві, кардинально змінили соціальну структуру суспільства. З 
середини ХХ ст. наука не тільки стала елементом продуктивних сил, а й 
їхньою найбільш рухомою, революційною частиною, яка перетворилася на 
справжню безпосередню продуктивну силу. 
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Сьогодні в Україні необхідним є пошук інноваційних, водночас 
ефективних видів соціально-психологічної реабілітації людей з 
інвалідністю. Незважаючи на потужну інформаційну кампанію та розробку 
і впровадження програм соціальної адаптації студентів з інвалідністю, 
малодослідженим залишається вплив інклюзивного туризму. 
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