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ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙ НА МОДЕРНІЗАЦІЮ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
Узагальнено підходи до розуміння сутності соціальних інновацій та обґрунтовано їхнє значення як процесу, що забезпечує якісне перетворення системи економічних відносин, їхню модернізацію та відповідне інституційне оформлення. Визначено специфіку соціальних інновацій, підходи до їхньої класифікації, їхні чинники. На прикладі формування
та нагромадження соціального капіталу показано напрями впливу соціальних інновацій на модернізацію системи економічних відносин.
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Постановка проблеми. Актуальність дослідження
чинників модернізації економічних відносин пов'язана з
необхідністю формування сучасних механізмів ефективного регулювання економіки на основі використання загальносвітових тенденцій та національних особливостей
економічного розвитку. Сучасна модернізація економічних відносин означає необхідність пристосування до нових умов функціонування економіки, що виникли під
впливом динамічних науково-технічних змін і глобальних
тенденцій їхнього розвитку. Реалізація цих завдань залежить від удосконалення соціальних процесів, що на
сьогодні характеризуються низкою суперечливих тенденцій, коли рушійна роль у модернізації поступово переходить від інертності та консервативності державного
управління до динамічності та прогресивності соціальних трансформацій, формування соціальних мереж, розвитку самоврядування, розширення функцій соціальної
відповідальності бізнесу; від традиційних цінностей та
усталених укладів життя до усвідомлення сучасних стандартів спільного існування, за яких роль цінностей, відносин, символічних сенсів і культурних кодів полягає у
формуванні нових креативних моделей і механізмів прогресивного економічного розвитку. Модернізація є багатогранним процесом, темпи та наслідки якого визначаються специфікою та ефективністю функціонування соціальних відносин. Соціальні інновації здійснюють визначальний вплив на формування сучасних механізмів
регулювання економічних відносин, виступають організаційною основою їхньої модернізації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Соціальні інновації переважно виступають предметом досліджень представників соціологічної науки. Найвідомішими дослідженнями в цьому напрямі є праці Р.Нельсона та С. Вінтера [18], К.Фрімена [16], П. Друкера [6],
Г. Менша [17], І. Пригожина [13] та інших учених. Соціальні інновації загалом визначаються як принципово нові
ідеї, концепції, стратегії, підходи до управління, що стосуються задоволення різноманітних соціальних потреб.
Їх пов'язують із суттєвими соціальними змінами. Наприклад, Дж. Філс, К. Дайгмайєр та Д. Міллер визначають
соціальну інновацію як найкращу конструкцію для розуміння (і продукування) триваючої соціальної зміни, як
"нестандартне рішення соціальної проблеми, яке є
більш
ефективним,
доцільним,
життєздатним
(sustainable), або існуючі рішення, для яких створені цінності виникають переважно для суспільства загалом,
ніж для окремих індивідів" [19].
Найсучасніші дослідження соціально інноваційного
розвитку та механізмів управління змінами проводять
такі світові дослідницькі установи та наукові організації:
Center for Social Innovation at the Stanford Graduate
School of Business (США), National Endowment for
Science, Technology and the Arts (Великобританія),
Forum International de l'Innovation Sociale) (Франція).

Різні аспекти соціальних інновацій, їхню структуру,
класифікації, призначення представлено також у працях українських дослідників: О. В. Більської [1],
Л. В. Бойко-Бойчук [2;3], Ю. С. Дорофєєвої [5], Н. І. Гражевської та А. Мостепанюк [4], Н. М. Краус [8], О. О. Набатової [10], І. В. Ящишиної [17] й інших учених. Однак
дослідження значення соціальних інновацій як чинника
розвитку економічних відносин і механізмів їхньої модернізації в сучасних умовах потребує додаткового наукового обґрунтування.
Мета статті – на основі узагальнення основних тенденцій розвитку соціально-інноваційних процесів визначити їхню роль і напрями впливу на модернізацію соціально-економічних відносин.
Методологія. Дослідження ґрунтуєтьсяна використанні загальнонаукових і конкретно-економічних методів. Для визначення сутності соціальних інновацій застосовується міждисциплінарний аналіз. Серед критеріїв класифікації підходів до визначення соціальних
інновацій виділено ті, що впливають на зміну соціально-економічних та організаційно-економічних відносин. Причинно-наслідковий аналіз застосовується для
пояснення впливу соціальних інновацій на модернізацію економічних відносин і зміну суспільних інститутів.
Соціально-інноваційні процеси проаналізовано за рівнем їхнього вияву на мікро-, мезо-, макро- та мегарівнях функціонування економіки.
Результати. У науковій літературі сутність соціальних інвестицій представлено по-різному – залежно від
мети дослідження. Так, Л. І. Федулова визначає їх на макро- та мікро- рівнях: на макрорівні – як зміни в соціальній сфері, спрямовані на поліпшення якості життя населення країни і які мають високу залежність від групових і
особистих якостей користувачів, на мікрорівні – як загальний процес планомірного поліпшення соціогуманітарної сфери підприємств [16, с. 73]. За визначенням
Л. В. Бойко-Бойчук, соціальні інновації – це нові ідеї,
стратегії, концепти, організації, форми організацій; процес здійснення змін, тривала соціальна зміна нестандартних рішень соціальної проблеми, розвитку структур,
принципів, практик; здійснення змін у поведінці, преференціях людей, змін у процесах впливу на зміни, регулюванні, політиці, організаційних структурах і практиках [2,
с. 92–93]. О. О. Набатова з-поміж інших характеристик
соціальних інновацій виділяє їхню важливість як основи
істотних соціальних змін, що сприяють переходу системи з одного стану до іншого, коли нововведення перетворюються на соціокультурні норми і зразки, що забезпечує їхню інституціоналізацію і закріплення у сфері суспільного життя [10]. І. Москальов називає соціальними
інноваціями трансформації в соціальних структурах і
процесах, що приводять до зміни способу функціонування соціальної системи, у т.ч. можуть змінювати стра© Галушка З., 2019
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тегічні пріоритети, технологію, культуру, соціальні інститути [9]. О. Більська визначає їх як процес надання змінам, які проходять в економічній системі, соціального підтексту за трьома напрямами впливу – на соціалізацію
виробничих відносин, продуктивних сил і господарського
механізму [1].Є. В. Попов, Ж. К.Омонов, І. В. Наумов,
А. Ю. Веретенникова розрізняють такі соціальні інновації: орієнтовані на досягнення соціальних цілей: ті, що
здійснюються в суспільному секторі (суспільні блага); ті,
що втілюються в суспільному просторі (у суспільних інститутах) [14]. Вони розглядають соціальні інновації або
як норму, що дозволяє розв'язувати суспільні проблеми,
або як принцип взаємодії, що змінює звичну поведінку в
споживанні та використанні продуктів, або як чинник розвитку суспільних інститутів, у результаті дії якого відбувається інституціоналізація соціальних інновацій.
Узагальнюючи існуючі підходи, необхідно зауважити,
що поняття соціальних інновацій важливо сприймати не
як будь-які важливі соціальні зміни, спрямовані на досягнення кращих соціальних результатів, а як процес, що
означає якісне перетворення системи соціально-економічних відносин і забезпечує їхню модернізацію і відповідне інституційне оформлення.
У ХХІ ст. інноваційні процеси загалом і соціально-інноваційні зокрема перетворилися на рушійну силу економічного розвитку та головний об'єкт державної політики, що реалізується в державних програмах соціального розвитку. Вони відіграють важливу роль у механізмах узгодження економічних інтересів держави, бізнесу
та громадянського суспільства, у заходах з подолання
бюрократії та боротьби з корупцією, для врегулювання
проблем, пов'язаних з децентралізацією, здійсненням
освітньої та медичної реформ.
Європейський досвід показує, що сучасні інновації
мають свою специфіку: 1) вони орієнтовані на забезпечення сталого розвитку та підвищення добробуту населення; 2) управління та контроль за інноваціями здійснюються у ході аналізу використання стихійних процесів,
експериментів, конкуренції; 3) інновації розглядаються
як творче руйнування, радикальні зміни; 4) підтримується їхня орієнтованість на попит, на кінцевого споживача; 5) переважає парадигма децентралізованих інновацій; 6) розвивається мережева модель бізнесу та партнерський підхід у взаємовідносинах [12]. Ми бачимо
дуже важливу роль саме соціальних інновацій, що постійно з'являються на різних рівнях функціонування економіки та в різних сферах господарського життя. Їх розрізняють за багатьма критеріями: відносно закономірностей розвитку суспільства (внутрішньо або зовнішньо зумовлені); за рівнем вияву (мікро-, мезо-, макро-); за сферами регулювання трудових відносин; за рівнем розвитку корпоративної соціально відповідальності; за економічним рівнем розвиненості та суб'єктами соціального
партнерства; за інтенсифікацією системи заходів у сфері
безпеки та охорони праці; за ступенем і напрямами розвитку освіти, культури, охорони здоров'я; за масштабами
впливу на екосистему та ін. [6].
Чинниками соціальних інновацій виступають процеси
постійного вдосконалення форм і методів державного
регулювання економіки, організаційних форм функціонування бізнесу, ринкових механізмів функціонування економіки; новітні технології передачі інформації, розвиток
засобів комунікації; зміни пріоритетів та умов суспільного розвитку. Соціальні інновації характеризують зміни
відносин у суспільстві, що відбуваються між різними групами, між їхніми соціальними, інституційними, економічними ролями. Соціальні інновації ведуть до появи нових
соціально-економічних інститутів, зміни "правил гри" та
типових моделей поведінки. Вони впливають на зміну
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соціально-економічних відносин на рівні окремих індивідів та на рівні суспільства, взагалі на зміну горизонтально-вертикальних відносин у суспільстві. На рис. 1 зазначено приклади прояву соціальних інновацій на різних
рівнях функціонування економіки та напрями їхнього
впливу на модернізацію економічних відносин і появу нових суспільних інститутів, що їх регулюють.
Як бачимо на рис. 1, соціальні інновації можуть виявлятися на глобальному, національному, регіональному
рівнях функціонування економіки, а також у бізнесовій діяльності господарюючих суб'єктів. На кожному з рівнів
вони мають особливі форми прояву і впливають на зміни
в системі економічних відносин. На мегаекономічному рівні соціальні інновації виступають джерелом соціалізації
як глобального тренду економічного розвитку. Головними на сьогодні є напрями розвитку інноваційних екосистем, на реалізацію яких спрямовані стратегії сталого
розвитку. Відповідно, формуються нові організаційні відносини для їхньої реалізації. Формальне закріплення
інноваційних підходів відбувається шляхом створення
наднаціональних державних і недержавних організацій
та механізмів їхньої взаємодії.
На макрорівні соціальні інновації втілюються у державних реформах соціальної сфери та соціальному інвестуванні з боку бізнесових структур. Інноваційний соціальний капітал, соціальні мережі, різноманітні соціальні платформи сприяють установленню неформальних
економічних зв'язків, що частково замінюють ринкові відносини і створюють можливості для гарантування довгострокових взаємовигідних відносин. З-поміж виявлених нині соціальних інновацій ми виділяємо ті, що найістотніше впливають на розвиток економічних відносин,
формують інституціональні механізми їхньої модернізації, сприяють забезпеченню сталого розвитку економічної системи загалом. Прикладом є реформи в соціальній
сфері, що здійснюються на основі державних програм
(реформа медичного забезпечення, системи пенсійного
страхування, системи освіти, системи соціальних пільг,
системи нагляду і контролю у сфері соціальної допомоги). Для Україні, зокрема, на сьогодні дуже значними
стали інновації в розробці нових освітніх законопроектів
("Про вищу освіту", "Про фахову передвищу освіту", "Про
освіту дорослих", "Про національну систему кваліфікацій", "Про особливості публічних закупівель у сфері
освіти"), нових Концепцій (дуальної освіти, педагогічної
освіти, юридичної освіти, трансформації молодшого спеціаліста), у формуванні нових інституцій (Державна служба якості освіти, Національне агентство кваліфікацій,
Інститут освітнього омбудсмена),
Соціальні інновації виникають під впливом розвитку
сучасних інтернет-технологій, які виступають умовою та
причиною кардинальних змін у багатьох сферах суспільного життя. Нові засоби комунікації зумовлюють нові форми реалізації прав власності, організаційні форми співробітництва та організаційно-економічних зв'язків. З переходом до інформаційного (мережевого) суспільства в
90-х рр. ХХ ст. склалася модель мережної інноваційної
економіки, що ґрунтується на основі використання інформаційних технологій як нових способів виникнення та
поширення сучасних знань. До мережних структур почали приєднуватися ЗВО, науково-дослідницькі організації, органи місцевого самоврядування, громадяни. Формуються науково-освітні, науково-виробничі, освітньобізнесові системи. Інформаційно-мережні форми взаємодії зумовлюють нові форми комунікацій, які модернізують систему організаційно-економічних відносин, зумовлюють перехід до відкритих моделей управління
компаніями. Створюються принципово нові форми їхньої
взаємодії зі співробітниками, споживачами, партнерами,
конкурентами та ін.
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Соціальні інновації

Глобальні соціальні інновації

Зміни в системі економічних відносин

Соціалізація економічних відносин як глобальний
тренд їхнього розвитку
Упровадження Концепції розвитку інноваційних
екосистем. Стратегічне планування сталого
економічного розвитку. Формування організаційної
структури інноваційного розвитку
(технополіси, міжнародні інноваційно-технологічні
центри, бізнес-Інкубатори) Міжнародні соціальні
проекти. Аутсорсинг. Аутстаффінг та ін.

Інтернет-технології

Формування моделі економіки спільного володіння та
спільного користування. Застосування сучасних
форм співробітництва та організаційно-економічних
зв'язків (спільні бізнесові проекти; обмін і взаємодія;
(краудфандінг, краудсорсинг та ін.)

Соціальні реформи

Нові підходи в реформуванні системі освіти,
медицини, соціальномустрахуванні.
Соціальне інвестування

Нагромадження соціального капіталу

Соціальні мережі

Соціальні платформи
для спілкування з
клієнтами

Державно-приватне
партнерство. Розширення
функцій громадянського
суспільства

Цифрове врядування

СВБ. Соціальне
підприємництво

Нові можливості для зниження трансакційних витрат
за рахунок ведення переговорів та укладання
контрактів, здійснення специфікації й захисту прав
власності, дотримання договірних зобов’язань,
слідування загальним правилам поведінки

Пошук партнерів і клієнтів. Рейтинг громадян і
контроль за їхньою поведінкою

Часткова заміна ринкових механізмів на основі
конструювання сучасних комунікацій по вертикалі та
по горизонталі. Поліпшення доступу до ринкової
інформації. Зміцнення зв'язків зі споживачами

Формування відносин спільної відповідальності
держави, громади і бізнесу за економічний розвиток.
Розширення участі громадян у плануванні соціальних
процесів на основі використання он-лайн платформ.

Створення інтегрованої електронної інформаційноаналітичної системи. Поступовий перехід до
цифрового багаторівневого врядування

Соціалізація бізнесової діяльності для підвищення
конкурентоспроможності організації. Становлення
соціального менеджменту. Зміна цінностей у веденні
підприємницької діяльності

ISSN1728-3817

Нові суспільні інститути

Міждержавні
(міжурядові) та
недержавні
організації.
Інститути
громадянського
суспільства

Інформативні,
освітні, дослідницькі
соціальні Інтернетмережі. Міжнародні
дослідницькі проекти

Інститути
законодавчої та
виконавчої влади,
науково-освітні,
науково-виробничі,
освітньо-бізнесові
системи

Інноваційна
інфраструктура:
науково-інноваційні комплекси,
кластери, центри,
сервіси хмарних
технологій

Норми і правила
взаємовідносин
міжсуб'єктами
інноваційної
діяльності

Центри надання
адміністративних
послуг, соціальні
сервіси, відкриті
бази даних

Центр "Розвиток
соціальної
корпоративної
відповідальності"
Соціальні звіти

Рис. 1. Вплив соціальних інновацій на зміну економічних відносин і розвиток суспільних інститутів
Джерело: складено автором.

Застосування хмарних технологій, зокрема таких
сервісів, як Dropbox, Evernote, Мегаплан, Asana,
Unisender,
Todoist,
Any-DO,
Smartresponder,

Uberconference, Toggl. com надає можливість використовувати на віддалених серверах програм, баз даних,
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сховищ, платформ для проведення вебінарів, управляти проектами. Таким чином, у хмари переходить частина організаційних відносин, що частково забезпечує
внутрішню комунікацію співробітників, управління бізнес-проектами, обробку даних.
Динамічні соціальні інновації відбуваються у сфері управління соціально-економічним розвитком. Зокрема,
електронне врядування значно змінило систему взаємозв'язків і регулювання взаємовідносин у суспільстві, створивши можливості участі громадян у плануванні соціальних процесів на основі використання он-лайн платформ
для спілкування з громадянами. Це зумовлює виникнення
нових механізмів взаємодії держави, бізнесу і громадянського суспільства: доступ громадян до розпорядження
частиною місцевих бюджетів, участь багатьох зацікавлених сторін у розробці та реалізації стратегій соціальноекономічного розвитку, довготермінових проектів, що стосуються розв'язання важливих проблем сталого розвитку,
контроль громадян над результатами цих процесів.
У 2018 р. за версією Gartner виділяють такі глобальні тренди розвитку цифрового уряду: 1) цифрове робоче місце
управлінця, що дозволяє службовцям виконувати свої завдання з будь-якого пристрою та будь-якого місця; 2) багатоканальне залучення громадян, коли уряд взаємодіє з
кожною людиною саме тим способом, який людині найзручніше; 3) відкрито всі дані; 4) електронна ідентифікація
громадян; 5) аналітика, вбудована в усі елементи системи
уряду; 6) "розумні"машини; 7) інтернет речей; 8) цифрові
урядові платформи; 9) програмно-визначена (гнучка) архітектура урядових програмних систем; 10) безпека на основі аналізу ризиків. Науковці цієї компанії спрогнозували
п'ять етапів еволюції врядування: електронний уряд; уряд
відкритих даних; уряд, пов'язаний з даними; цифровий
уряд, інтелектуальний уряд [15].
Наведені інновації отримали своє формальне втілення у низці таких концепцій, як: Цифровий порядок
денний України – 2020 (Digital Agenda), Концепція розвитку електронного врядування в Україні, Концепція розвитку системи електронних послуг в Україні, Концепція
розвитку електронної демократії в Україні та ін. Це
сприяє створенню нових ефективних форм взаємодії
між суспільством і владою.
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Виникнення відносин державно-приватного партнерства створює новітні механізми розподілу функцій
соціальної відповідальності між державою, сферою бізнесу і громадянським суспільством. Цифрове врядування виступає сучасною формою взаємодії всіх
суб'єктів соціальних відносин на принципах відкритості.
На мікроекономічному рівні соціальні інновації втілюються у формуванні нових підходів до управління, за
яких соціальні цілі та їхня реалізація становлять основу
конкурентоспроможності організацій. Соціальні інновації в бізнесі мають свої організаційні форми реалізації.
Їхній розвиток характеризує вдосконалення та модернізацію економічних відносин, робить їх більш вигідними
для бізнесу за рахунок їхньої спрямованості на розв'язання складних соціальних завдань.
Отже, соціальні інновації набувають системного характеру, що означає модернізацію техніко-економічних,
організаційно-економічних і соціально-економічних відносин, що зумовлює появу нових суспільних інститутів.
У свою чергу, ці зміни виступають умовою соціальноінноваційного розвитку в майбутньому.
Найпомітнішим проявом соціальних інновацій, що почали з'являтися в економіці з 1990-х рр., стали процеси
нагромадження соціального капіталу, що відбуваються на
основі прийняття багатьма учасниками економічних відносин спільних цінностей, норм поведінки, довіри, формування соціальних мереж. Соціальний капітал формує нові
суспільні інститути, що забезпечують сучасні форми взаємодії в суспільстві. Це важливий ресурс, що існує в соціальних відносинах багатьох учасників і забезпечує іншим
доступ до використання цього ресурсу. Він сприяє виникненню нових форм взаємних відносин і норм взаємної поведінки, які забезпечують поліпшення якісних характеристик процесів самоорганізації суспільства – довіри, толерантності, узгодженості інтересів. На взаємній довірі відбувається модернізація економічних відносин, що дозволяє знижувати контроль за дотриманням партнерами
умов домовленостей, здійснювати інвестиції у великі проекти, розширювати співробітництво, більше цінувати якість людських стосунків. Нагромадження соціального капіталу сприяє модернізації системи економічних відносин
на різних рівнях їхнього функціонування (табл. 1).

Т а б л и ц я 1. Вплив соціального капіталу на зміну системи економічних відносин
на різних рівнях функціонування економіки
Мікрорівень

Форми вияву та умови
нагромадження
соціального капіталу

Напрями впливу на
систему економічних
відносин

Соціально-економічний
результат
Модернізація соціального
та господарського порядку
і соціально-економічних
відносин
Інституціалізація
соціальних інновацій

Соціальна відповідальність
бізнесу, корпоративна
культура,
ділова репутація підприємств;
соціальне підприємництво

Трансформація суспільних
цінностей і норм;
переважання інтересів представників великого капіталу
Виникнення неформальних
економічних структур;
зростання взаємних
зобов'язань і відповідальності
Упровадження та дотримання
нормативних стандартів
ведення бізнесу;
нові форми взаємодії в
соціальних мережах;
державно-приватне
партнерство

Джерело: складено автором.

Мезорівень
Макрорівень
Діючі соціальні мережі, спільні Система формальних і неформальних
норми та переконання;
правил, що формують механізми
партнерські стосунки, довіра
координації поведінки; розвиток
до установ різного рівня;
громадянського суспільства, різних
сприйняття загальновстановформ самоорганізації населення;
лених цінностей, суспільна
соціальний діалог,
солідарність, згуртованість,
державно-приватне партнерство,
довіра
соціальна відповідальність держави
Нові форми контролю за
використанням ресурсів,
Формування нової організаційної
об'єктів інфраструктури,
культури суспільства, яка враховує
грошових коштів у зв'язку з
інновації політичного, економічного і
перетворенням відносин
духовного життя суспільства
власності; корупція
Виникнення нових груп
Створення державою сприятливих
інтересів за територіальною,
умов для самоорганізації та
галузевою, корпоративною,
взаємодії в суспільстві
клановою ознаками спільності
Формування сучасних суспільних
Формування мережних
інститутів, які санкціонують норми і
структур бізнесового і
структуру соціальних відносин,
небізнесового спрямування;
функції державних структур,
розвиток громадянського
діапазон прав і обов'язків індивідів,
суспільства, самоорганізація
форми координації суспільних
населення, соціальний діалог
процесів
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За даними табл. 1 бачимо, яким чином та за якими
напрямами інноваційні зміни, пов'язані з нагромадженням соціального капіталу, можуть змінювати соціальноекономічні відносини та впливати на зміну соціального і
господарського порядку загалом.
Висновки та дискусія. Соціальні інновації мають
спрямовуватися на вдосконалення механізмів функціонування соціальної системи. Їхній вплив на модернізацію економічних відносин здійснюється переважно за
двома напрямами – на зміну системи соціально-економічних та організаційно-економічних відносин. Напрями
впливу розрізняються також залежно від рівня функціонування економічних відносин (мікро-, мезо-, макро-,
мега). На кожному із цих рівнів під впливом модернізації економічних відносин створюються нові види суспільних інститутів. Їхнє впровадження означає інституціоналізацію соціальних інновацій.
У світовому рейтингу за показником Глобального індексу інновацій (Global Innovation Index) у 2018 р. Україна посіла 43 місце. Воно на 7 позицій вище, ніж у 2017 р.
[15]. Однак у країні відбувається поступова деградація
інноваційного потенціалу. Про це свідчать факти значного скорочення кількості дослідників, надто низькі витрати з державного бюджету на дослідження та розробки, негативна динаміка кількості підприємств, що займаються інноваціями. Отже, умови соціально-інноваційного розвитку недостатні для забезпечення модернізації
економічних відносин і створення сучасних механізмів
ефективного регулювання економіки.
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Обобщены подходы к пониманию сущности социальных инноваций, обосновано их значение как процесса, обеспечивающего качественное преобразование системы социально-экономических отношений, их модернизацию и соответствующее институциональное
оформление. Определена специфика социальных инноваций, подходы к их классификации, их факторы. На примере формирования и
накопления социального капитала показаны направления влияния социальных инноваций на модернизацию системы экономических отношений.
Ключевые слова: социальные инновации; модернизация экономических отношений; общественные институты; социальный капитал; институционализация социальных инноваций.
Z. Halushka, Doctor of Economiсs, Professor
National University named after Yuriy Fedkovich, Chernivtsi, Ukraine

INFLUENCE OF SOCIAL INNOVATIONS ON MODERNIZATION OF ECONOMIC RELATIONS
The article generalizes approaches to understanding the essence of social innovations and substantiates their significance as a process that
ensures a qualitative transformation of the system of socio-economic relations, their modernization and appropriate institutional formulation.
Specifics of social innovations, approaches to their classification, their factors are determined. The following changes in the system of economic
relations under the influence of social innovations are revealed: socialization of economic relations as a global trend of their development; formation
of join to ownership and sharing models; social investment; minimize transaction costs; rating of partner sand clients, control over their behavior;
partial replacement of market mechanisms based on the construction of modern communications vertically and horizontally, gradual transition to
digital multilevel governance, establishment of social management, etc. It is noted that social innovations lead to the emergence of new socioeconomic institutions, changes in "rules of the game" and typical behavior patterns. The influence of social innovations on the change of socioeconomic relations at the mega-, macro-, meta- and micro-levels of functioning of the economy is shown. Changes in socio-economic relations under
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the influence of global social innovations, Internet technologies, social reforms, social networks, digital governance and other factors are described.
On the example of formation and accumulation of social capital, the directions of the influence of social innovations on the change of the whole
system of economic relations and modernization of social and economic order are determined. Their influence on the formation of modern social
institutions, which sanction the norms and structure of social relations, functions of state structures, the range of rights and responsibilities of
individuals, forms of coordination of social processes.
Key words: social innovation; modernization of economic relations; public institutions; social capital; institutionalization of social innovation.
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ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я:
ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ЗМЕНШЕННЯ ФІКТИВІЗАЦІЇ
Досліджено динаміку процесів формування людського капіталу у сфері охорони здоров'я. Охарактеризовано тенденції, процеси та асиметрії в цій царині, які супроводжують поступову ринкову трансформацію національної системи
охорони здоров'я і нерідко провокують формування непродуктивних форм людського капіталу та фіктивізаційні процеси. Запропоновано рекомендації щодо зниження фіктивізаційних процесів у сфері охорони здоров'я, які передбачають: розробку та впровадження системи моніторингу якості медичних послуг на основні даних системи eHealth; подальше впровадження цифрових технологій в національну систему охорони здоров'я і на цій на основі – підвищення
доступності аналітичної інформації як для медичних працівників і науковців, так і для населення, поширення медичної
грамотності й здорового способу життя.
Ключові слова: охорона здоров'я, реформування, людський капітал; фіктивізація в медичній сфері, цифрові технології.

Постановка проблеми. Процеси, які відбувалися у
сфері охорони здоров'я за роки незалежності України,
були спочатку інерційними, потім суто руйнівними, а в
останні 10–15 років стали надмірно комерціалізованими.

Сьогодні медична сфера йде у фарватері реформ в Україні, однак реформування водночас є складним, суперечливим і має в багатьох аспектах важкопередбачувані
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