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У статті розглянуто проблеми транс-
формації сучасних інноваційних процесів у 
соціальні досягнення, насамперед у контек-
сті підвищення якості життя населення. 
В Україні тенденція до прискорення іннова-
ційних процесів в окремих сферах економіки 
поєднується зі втратою раніше досягнутих 
позиції в інших. Внаслідок відсутності цілісної 
стратегії інноваційного розвитку та недо-
статнього інвестування в економічну сис-
тему країна займає найнижчі позиції у світо-
вих рейтингах інноваційності економіки та 
якості життя населення. Позитивною тен-
денцією є розширення кола суб’єктів соціаль-
них нововведень, до якого входять окремі 
громадяни, організації та соціальні рухи. 
Ефективність їх функціонування залежить 
від впливу держави на інноваційні процеси 
та їх сприйняття й використання суспіль-
ством. Посилення соціальної орієнтації інно-
ваційних процесів в Україні відбуватиметься 
за такими напрямами, як підвищення рівня 
самоорганізації суспільства, заохочення 
нових форм публічно-приватної взаємодії на 
засадах довіри й толерантності, зростання 
соціальної захищеності населення.
Ключові слова: інновації, розвиток, соціалі-
зація, трансформації, якість життя.

В статье рассмотрены проблемы транс-
формации современных инновационных 
процессов в социальные достижения, пре-

жде всего в контексте повышения каче-
ства жизни населения. В Украине тенден-
ция к ускорению инновационных процессов 
в отдельных сферах экономики сочета-
ется с потерей раньше достигнутых 
позиций в других. Вследствие отсутствия 
целостной стратегии инновационного 
развития и недостаточного инвестиро-
вания в экономическую систему страна 
занимает самые низкие позиции в мировых 
рейтингах инновационности экономики и 
качества жизни населения. Положитель-
ной тенденцией является расширение 
круга субъектов социальных нововведе-
ний, в который входят отдельные граж-
дане, организации и социальные движения. 
Эффективность их функционирования 
зависит от влияния государства на инно-
вационные процессы и их восприятия и 
использования обществом. Усиление соци-
альной ориентации инновационных про-
цессов в Украине будет осуществляться 
по таким направлениям, как повышение 
уровня самоорганизации общества, поощ-
рение новых форм публично-частного 
взаимодействия на принципах доверии и 
толерантности, повышение социальной 
защищенности населения.
Ключевые слова: инновации, развитие, 
социализация, трансформации, качество 
жизни.

The article considers actual problems of transformation of modern innovation processes in Ukraine into social achievements, first of all improvement of 
population quality of life. In modern research, social innovations are interpreted as new opportunities for development, new concepts and strategies, non-
standard ways of solving social problems, as well as new forms of social practices. There is a tendency in Ukraine to accelerate innovation processes in 
some areas, combined with the loss of previously achieved positions in others. Due to the lack of a holistic strategy of innovative development and insuf-
ficient investment in the economic system, the country occupies the lowest positions in the world rankings of economic innovation and quality of life. The 
best indicators in Ukraine in terms of the degree of use of hi-tech technologies and patent activity, the worst indicators in terms of research and development 
costs, in the production of goods with high added value, labor productivity per capita. According to The Legatum Prosperity Index, which is calculated every 
year by the British analytical center The Legatum Institute on the basis of analytical reports and opinion polls on the achievements of countries, Ukraine 
lags behind many developed countries. Its goal is to identify the strengths and weaknesses of the economy to develop programs and strategies for inno-
vative development in the future. The best indicators are recorded in the field of education and living conditions; weaknesses were social capital, security 
and safety, the environmental situation. A positive trend in recent years is the expansion of the range of subjects of social innovation, which also includes 
organizations and social movements, and the strengthening of interaction between them. The effectiveness of their functioning depends on the influence of 
the state and their perception and use by society. Strengthening the social orientation of innovation processes in Ukraine should take place in the following 
areas: increasing the level of self-organization of society; encouraging new forms of public-private interaction on the basis of trust and tolerance; growth of 
social protection of the population.
Key words: innovations, development, socialization, transformations, quality of life.

СОЦІАЛЬНА ОРІЄНТАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ  
У КОНТЕКСТІ ЯКОСТІ ЖИТТЯ
SOCIAL ORIENTATION OF INNOVATIVE PROCESSES IN UKRAINE  
IN THE CONTEXT OF QUALITY OF LIFE

Постановка проблеми. Активний пошук нових 
напрямів і засобів вирішення проблем у соціально-
економічному житті будь-якої країни є важливим 
завданням загальнонаціонального значення, яке 
вимагає істотних змін у суспільстві, окремих сек-
торах економіки та ментальних уявленнях щодо 
якості життя населення. Основні сфери відтво-
рення людського та соціального капіталу України, 
які охоплюють систему освіти та охорони здоров’я, 
культури, надання соціальних послуг, а також 
сферу зайнятості, мають бути модернізовані від-
повідно до вимог сталого розвитку. У зв’язку з цим 
у багатьох країнах світу спостерігається зростання 

заінтересованості у соціальних інноваціях, які 
дають змогу знайти нові способи вирішення акту-
альних проблем через нетрадиційні рішення у різ-
них сферах суспільного буття.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В сучасних дослідженнях поширеним є тракту-
вання соціальних інновацій у досить широкому нау-
ковому сенсі: як нових можливостей соціального 
розвитку [1; 2, с. 9–23]; нових стратегій, концепцій, 
проєктів розвитку в соціальній сфері, нетрадицій-
них шляхів вирішення проблем, змін у поведінці 
та вподобаннях людей у процесі регулювання 
суспільно-політичних та соціально-економічних 
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процесів [3, с. 94]; нових соціальних практик, орі-
єнтованих на задоволення соціальних потреб про-
гресивними засобами, які з’являються в результаті 
модернізації сфери відтворення людського й соці-
ального капіталу та розвитку територіальних гро-
мад [4]. Соціальні інновації сприяють формуванню 
та розвитку нових взаємозв’язків, отже, створю-
ють необхідні передумови для поліпшення умов 
проживання та якості життя.

Дослідження проблем формування та реаліза-
ції соціальних інновацій розпочалися у ХХ столітті. 
З ними пов’язані наукові праці таких учених, як 
М. Вебер, М. Янг, Ж. Фурн’є, П. Друкер. Прогресивні 
ідеї щодо соціальної орієнтації технологічного 
розвитку відстоювали відомі вчені, зокрема 
Й. Шумпетер, С. Голосовський, В. Покровський, 
Л. Якобсон, В. Вечканов, Д. Харрісон. Дослідження 
соціально-інновативних напрямів розвитку тру-
дової сфери представлені в наукових розробках 
українських учених, таких як О. Грішнова, Л. Бойко-
Бойчук, Т. Заяць, М. Семикіна.

Постановка завдання. Мета статті полягає 
у визначенні напрямів та можливостей забезпе-
чення соціальної орієнтації інновацій, посилення 
їх впливу на якість життя населення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Актуальні проблеми сучасного соціуму вимагають 
інновативних шляхів їх вирішення, які виходять за 
межі традиційних уявлень і методів, отже, потре-
бують використання оновлених технологічних 
систем управління та нових організаційних форм 
суспільного устрою. В умовах підвищеної заінтер-
есованості усіх гілок влади, спільнот та громадян у 
застосуванні соціальних інновацій доцільно звер-
нути увагу на такі напрями, які дають змогу реалі-
зувати нововведення для прискорення соціально-
економічного розвитку країни:

– врахування вимог соціального інновування 
під час формування перспективних напрямів дер-
жавної соціальної політики задля формування 
демократичних платформ плідної взаємодії заін-
тересованих суб’єктів, соціальної стандартизації 
та розвитку партнерських відносин на всіх рівнях 
управління;

– інтеграція принципів інноваційного онов-
лення в систему соціально-економічного плану-
вання задля забезпечення успішного здійснення 
соціально орієнтованих практик у різних країнах;

– багатоканальна фінансова підтримка науко-
вих досліджень, розроблення нових технологій і 
продуктів для задоволення різноманітних соціаль-
них потреб;

– активізація розвитку різних форм партнер-
ства для досягнення соціальних цілей, оскільки їх 
зміцнення сприятиме поширенню соціально-інно-
вативних процесів у світі.

В сучасних умовах розроблення та впрова-
дження соціальних інновацій є важливими для 

України в аспекті досягнення цілей розвитку, 
пов’язаних із підвищенням рівня життя населення 
та соціалізацією економічних процесів. Останніми 
роками спостерігається тенденція до прискорення 
інноваційних процесів у багатьох суспільно значу-
щих сферах, але водночас країна втрачає окремі 
позиції у сфері інноваційного розвитку. Зокрема, 
протягом 2017–2018 рр. скоротилась кількість 
суб’єктів підприємництва, які запроваджують 
механізацію та автоматизацію виробництва або 
вдосконалюють методи виробництва продукції на 
тлі зростання частки інноваційних видів продукції 
у її загальних обсягах (рис. 1). Причини поляга-
ють у відсутності єдиної цілісної стратегії іннова-
ційного розвитку країни, затягуванні з прийняття 
законодавчих документів, важливих для впрова-
дження інновацій, та недостатньому інвестуванні 
наукоємних сфер економіки на тлі поступового 
збільшення світових фінансових витрат на наукові 
дослідження.

Щорічно американське інформаційне агент-
ство “Bloomberg” публікує результати дослідження 
інноваційності економік країн світу (“Bloomberg 
Innovation Index”) з максимальним значенням 
100 балів. Це рейтинг 60 світових економік країн 
Європи, Північної Америки та Азії за результатами 
інновативної діяльності певних ланок національ-
них економік з виробництва інноваційних послуг, 
дослідження й розробки нових форм технологій та 
стратегій і механізмів, актуальних для вирішення 
соціальних проблем тощо.

За результатами такого дослідження у 2020 р. 
Україна посіла 56 місце серед 60 країн, втративши 
3 сходинки порівняно з 2018 р. (53 місце). За рей-
тингом інноваційності економік до 2017 р. Україна 
входила до 50 країн-лідерів, посідаючи 41 місце 
у 2015 р., 42 – у 2016 р., 46 – у 2017 р. Найкращі 
місця за результатами 2019 року Україна посіла 
за такими показниками, як ступінь використання 
hi-tech-технологій (35 місце), патентна активність 
(36 місце). Найгірші показники зафіксовано за 
витратами на дослідження та розробки (57 місце), 
за виробництвом товарів з високою доданою вар-
тістю (57 місце), за продуктивністю праці на 1 гро-
мадянина (57 місце) (табл. 1).

В соціально-економічній сфері країни та її регі-
онах постійно відбувається загострення тих чи 
інших проблем, які потребують вкрай швидкого 
вирішення із застосуванням стратегічно коректних 
методів та дій, заснованих на інноваційних рішен-
нях. Сучасні складні умови розвитку та прагнення 
до покращень умов суспільного буття обумовлю-
ють необхідність використання соціальних інно-
вацій на якісно новому етапі. Реалізація успішних 
соціально-інновативних процесів залежить від 
міри збігу сучасних потреб суспільства, з одного 
боку, та реальних можливостей соціуму задоволь-
нити їх повною мірою, з іншого боку. При цьому 
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Таблиця 1
Рейтинг інноваційних економік країн світу, “Bloomberg”, 2018, 2019 рр.
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1 2 Німеччина 88,21 8 4 18 3 26 3
4 4 Швейцарія 85,67 3 6 14 10 17 19
5 7 Швеція 85,50 4 16 19 7 13 18
6 5 Ізраїль 85,03 1 31 15 5 32 7
7 3 Фінляндія 84,00 10 15 9 14 24 10
8 11 Данія 83,22 7 24 6 8 31 24
9 8 США 83,17 9 27 12 1 47 1

10 10 Франція 82,75 13 39 16 2 20 8
11 12 Австрія 82,40 6 11 13 19 12 16
12 9 Японія 82,31 5 5 35 9 30 12

18 18 Велика 
Британія 76,03 21 44 27 15 6 21

19 21 Італія 75,76 24 23 21 16 33 20
24 25 Чехія 70,00 20 7 25 42 38 31
25 22 Польща 69,98 35 17 39 22 19 29
26 27 Росія 68,63 33 37 43 30 25 25
56 53 Україна 48,24 57 57 57 35 48 36

Джерело: [6]

коло суб’єктів соціальних нововведень остан-
німи роками істотно розширюється, охоплюючи 
інноваційно орієнтовані організації, окремих осіб, 

які можуть генерувати новаторські ідеї та втілю-
вати їх у життя, а також соціальні рухи (рис. 2). 
Ефективність їх функціонування у цій сфері 
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Рис. 1. Питома вага промислових підприємств України,  
що впроваджують інновації, 2010–2018 рр.

Джерело: [5]
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значною мірою обумовлена впливом держави, а 
ще більше тим, наскільки суспільство готове до 
розуміння, прийняття та використання соціальних 
інновацій.

На етапі суспільних трансформацій виникає 
потреба в соціальній інфраструктурі та суспіль-
них інституціях, нових механізмах управління, які 
б ґрунтувались на інноваційних засадах. У сучас-
них умовах реалізації завдань інноваційного роз-
витку української економіки можна виокремити 
такі пріоритети та напрями, важливі для модерні-
зації економіки та її соціальної сфери [7, с. 736], 
як розвиток нових інноваційно орієнтованих форм 
зайнятості та демократизація соціально-трудових 
відносин; соціальна стандартизація оплати праці, 
наближення до європейської вартості робочої 
сили; узгодження розвитку різних ланок дошкіль-
ної, загальноосвітньої та вищої системи освіти з 
громадською підтримкою їхнього розвитку; фор-
мування ефективної системи соціального страху-
вання населення в державі з диференційованою 
системою упередження ризиків; прискорення роз-
витку системи партнерських відносин з урахуван-
ням необхідності виконання завдань з оптимізації 
перерозподілу новоствореної вартості в інтересах 
більшості громадян; подальше поглиблення про-
цесів демократизації управління на локальному 

рівні задля створення сприятливих умов розвитку 
територіальних спільнот, місцевої демократії та 
прискорення переходу на самоврядні засади.

Внаслідок низьких темпів запровадження соці-
альних інновацій Україна за рівнем якості життя 
істотно відстає від багатьох розвинених країн світу. 
Це чітко демонструє індекс процвітання країн світу 
(“The Legatum Prosperity Index”), який кожного року 
визначає британський аналітичний центр “The 
Legatum Institute” на основі даних звітів та соцопи-
тувань щодо досягнень країн з урахуванням сус-
пільного благополуччя та добробуту населення [8]. 
Метою такого дослідження є визначення сильних 
та слабких сторін економічної системи різних кра-
їни для передбачення необхідних програмних дій та 
стратегій розвитку. Згідно зі щорічним індексом про-
цвітання складається світовий рейтинг якості життя.

У 2019 р Україна посіла 96 місце серед 
167 країн за індексом процвітання з найкращими 
показниками у сфері освіти й щодо умов життя 
(37 і 69 місця відповідно) (табл. 2).

Найслабшими ланками виявилися соціальний 
капітал (148 місце), охорона і безпека (145 місце), 
екологічна ситуація (127 місце). Оцінки рейтин-
гів минулих років показали, що з 2009 р. Україна 
опустилась на 10 позицій, що є свідченням зни-
ження якості життя населення. Натомість за цей 

Рис. 2. Основні суб’єкти соціально орієнтованих інноваційних процесів
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же період в Україні досягнуто значного прогресу 
в умовах ведення бізнесу, про що свідчать відпо-
відні зміни в оцінках. Таким чином, на відміну від 
більшості європейських країн, ці зрушення поки 
що не трансформувались у соціальні досягнення, 
насамперед підвищення якості життя більшості 
населення країни. Нині зберігається актуальність 
впровадження соціальних інновацій як механізму 
ефективного розвитку суспільства у напрямі обме-
ження екологічних ризиків, вирішення проблеми 
зростаючої злочинності, низького рівня соціаль-
ної захищеності, а також надмірної диференціації 
населення за доходами.

Таким чином, необхідними умовами успіш-
ної трансформації інноваційних змін у соціальні 
досягнення є:

– підвищення рівня самоорганізації та само-
розвитку суспільства, що ґрунтується на відпо-
відальності, толерантності, довірі та легітимності 
відносин, сформованих у різних сферах суспіль-
ного життя;

– заохочення розвитку нових форм соціаль-
ного партнерства, перш за все модернізації соці-
ального діалогу, публічно-приватного партнер-
ства, поширення його на соціальну сферу;

– втілення в національних програмах, стра-
тегіях сталого розвитку й модернізації економіки 
головних завдань щодо інноваційних зрушень у 
національній економіці щодо підвищення якості 
життя населення.

Висновки з проведеного дослідження. 
Країни світу активно розвивають економічну сис-
тему та її соціальну сферу шляхом розроблення 
та впровадження інновацій, орієнтуючись на цілі 

економічного зростання, без чого неможливо 
досягти цілей розвинутого й соціально відпові-
дального суспільства. Основним механізмом його 
становлення можуть бути інновації. Поступова 
імплементація соціально-інновативних процесів 
у ході реалізації стратегічних програм розвитку 
країни та її регіонів є одним з інструментів відтво-
рення соціального потенціалу, підвищення якості 
життя населення країни та інклюзивного розви-
тку українського суспільства. Поступово в Україні 
створено певні передумови для посилення соці-
альної орієнтації інноваційних процесів, насампе-
ред щодо їх конвертації у якість життя населення 
незалежно від місця проживання. Проте на цьому 
шляху виникають істотні бар’єри, подолання яких 
вимагає зусиль влади, бізнесу, територіальних 
спільнот і кожного громадянина.
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