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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Розвиток суспільного сектору економіки є 

пріоритетною метою макроекономічної політики розвинених держав, у яких 

інновації використовують для підвищення якості й ефективності виробництва 

суспільних благ задля зміцнення добробуту населення. Недооцінення впливу 

інновацій на розвиток суспільного сектору породжує нові, недостатньо 

досліджені в економічній теорії суперечності, що здатні чинити негативний 

вплив на його функціонування. За цих обставин складні процеси вдосконалення 

суспільного сектору варто розглядати у взаємозв’язку з формуванням і 

розвитком інноваційної економіки, зокрема її інноваційних інституційних змін. 

Проблеми підвищення ефективності суспільного сектору набувають 

актуальності на сучасному етапі модернізації української економіки, якій 

властивий низький рівень інноваційності соціальних функцій держави, 

невідповідність інститутів виробництва й розподілу суспільних благ потребам 

суспільства. З огляду на це, дослідження суспільного сектору інноваційної 

економіки й обґрунтування на цій основі концептуальних засад удосконалення 

економічної політики держави в цій сфері набуває важливого теоретичного та 

практичного значення з метою підвищення рівня задоволення суспільно-

значущих потреб і досягнення поставлених соціальних цілей. 

Перші спроби осмислення суспільного сектору економіки як наукової 

проблеми простежується в працях класиків світової економічної думки 

А. Сміта, Дж. С. Мілля, К. Менгера, А. Маршалла, Г. Шмоллера та ін. У ХХ ст. 

зазначеній темі приділили увагу такі знані закордонні економісти, як Е. Аткінсон, 

А. Афонсо, Дж. М. Б’юкенен, Дж. Гелбрейт, Р. А. Масгрейв, Дж. Ю. Стігліц, 

М. Фельдстайн та ін. науковці. Дослідження публічного сектору в органічній 

єдності з соціальними інноваціями здійснювали К. Макконнелл, С. Брю, 

Я. Корнаї, П. Кох, Дж. Хаукене та ін. вчені. Вагомий творчий внесок у вивчення 

проблематики суспільного сектору економіки здійснили відомі вітчизняні 

дослідники: В. Базилевич, А. Гальчинський, Н. Гончарова, О. Длугопольський, 

П. Єщенко, А. Ігнатюк, А. Мельник, Г. Филюк, А. Чухно та ін. Передумовою 

сучасних розвідок інституційних інновацій в суспільному секторі є теорії 

інновацій та інституційних змін, основні аспекти яких представлені в працях 

таких українських економістів, як В. Бодров, Т. Гайдай, Н. Гражевська, 

А. Гриценко, Н. Краус, А. Маслов, В. Осецький, І. Радіонова, С. Сіденко та ін. 

Однак, попри наявні напрацювання з окресленої проблематики, донині 

дискусійними та недостатньо дослідженими залишаються питання формування 

й розвитку суспільного сектору в інноваційній економіці, сутності та механізмів 

реалізації соціальних інновацій, їх інституційного упорядкування, пріоритетних 

напрямів та інструментів державної політики, що спрямована на всебічне 

стимулювання вказаних процесів. Такий підхід обумовив мету та задачі 

дисертаційної роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри 
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економічної теорії, макро- і мікроекономіки економічного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка в межах держбюджетних 

робіт за темами: «Макроекономічна стратегія реалізації європейського вектора 

економічного розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя» 

(№ державної реєстрації 0116U004822) та «Інноваційно-підприємницькі моделі 

сучасних університетів, світові тенденції, основні ризики та нові можливості 

для України» (№ державної реєстрації 0119U100323). Особистий внесок 

здобувача у виконання цих тем полягає в розробленні теорії інноватизації 

суспільного сектору економіки та наданні пропозицій стосовно розширення 

інноваційної функції підприємницьких університетів в умовах реформування 

вищої освіти України. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розвиток 

теоретико-методологічних і науково-практичних положень підвищення 

ефективності суспільного сектору економіки з урахуванням її сучасних 

інноваційних та інституційних змін. Досягнення зазначеної мети зумовило 

визначення та вирішення таких завдань:  

– узагальнити й систематизувати теоретичні підходи до дослідження 

суспільного сектору економіки;  

– визначити зміст суспільного сектору інноваційної економіки та 

напрями фундаментальних змін його структури;  

– висвітлити методологічні підходи до відтворення суспільних благ, що 

дають змогу розкрити принципи, засади становлення і розвитку суспільного 

сектору інноваційної економіки;  

– розкрити закономірності використання адаптивних механізмів 

інституційного забезпечення інноватизації структури розвитку суспільного 

сектору; 

– ідентифікувати організаційно-інституційні ефекти функціонування 

суспільного сектору в інноваційній економіці; 

– визначити класифікаційні ознаки «економіки знань» як 

субстанціональної основи формування соціальних інновацій в структурі 

суспільного сектору;  

– охарактеризувати сучасний стан суспільного сектору економіки України 

та визначити інституційні можливості його інноваційного розвитку;  

– окреслити пріоритетні напрями державної політики формування й 

розвитку інституційних інновацій в суспільному секторі економіки;  

– обґрунтувати пропозиції щодо інноваційної модернізації суспільного 

сектору економіки України з метою підвищення добробуту населення. 

Об’єктом дослідження є процеси розвитку суспільного сектору як 

сегменту національної економіки.  

Предметом дослідження є соціально-економічні відносини, що пов’язані 

з формуванням і розвитком суспільного сектору в інноваційній економіці. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційної роботи є 

загальнонаукові та спеціальні прийоми і методи наукового пізнання, а саме: 



3 

 

застосування методів аналізу, синтезу, компаративістики, методологічного 

плюралізму надало змогу систематизувати наукові підходи й розкрити сутність, 

структуру та функції суспільного сектору (розділ 1); системний, структурно-

функціональний підходи надали можливість визначити класифікаційні ознаки 

інноваційної економіки в контексті розвитку суспільного сектору (розділи 1, 2); 

методи наукової абстракції та діалектики, інституційний та еволюційний 

підходи допомогли виявити природу, характер і зміст суспільного сектору 

інноваційної економіки, його ключові ознаки (розділи 1, 2, 3); аналітичні та 

економіко-статистичні методи наукового пізнання були застосовані в процесі 

дослідження тенденцій і динаміки розвитку суспільного сектору в розвинених 

країнах та Україні (розділи 2, 3); метод наукового прогнозування використано 

під час визначення системи індикаторів і детермінант підвищення ефективності 

суспільного сектору (розділи 2, 3); у процесі аналізу взаємозв’язків між 

інститутами розвитку суспільного сектору в інноваційній економіці були 

застосовані статистичний і графічний методи, що дало змогу здійснити 

теоретичну інтерпретацію наукового й емпіричного матеріалу, який покладено в 

основу висновків і пропозицій (розділ 3). 

Інформаційною базою дисертаційної роботи є законодавчі, нормативно-

правові акти; матеріали Державної служби статистики України; нормативні 

документи державних органів України; аналітичні та статистичні матеріали 

Світового банку, Організації економічного співробітництва та розвитку, 

Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах 

глобалізаційних викликів; Доктрина збалансованого розвитку (Україна 2030); 

монографії, періодичні видання, наукові здобутки, публікації вітчизняних і 

закордонних дослідників, Інтернет-ресурси та власні розрахунки автора.  

Наукова новизна полягає в розробленні теоретико-методологічних 

положень і науково-практичних рекомендацій, що відображають постановку й 

розв’язання наукового завдання формування, розвитку та регулювання 

суспільного сектору в інноваційній економіці. Головними теоретичними і 

практичними положеннями наукової новизни, що виносяться на захист, є такі:  

вперше: 

– інституційні зміни в структурі та розвитку суспільного сектору 

економіки досліджено в тісному взаємозв’язку з реальними інноваційними 

процесами як субстанціональною основою якісного функціонування всіх сфер 

соціальної життєдіяльності, включаючи культурні, антропологічні, сцієнтичні, 

новації, на засадах концепції суспільного добробуту в теоретичну конструкцію 

якої імплементовано попит на соціальну справедливість для задоволення 

суспільно значущих потреб;  

удосконалено: 

– теоретико-методологічні засади дослідження суспільного сектору 

економіки шляхом виокремлення та поглибленого аналізу його 

відтворювальної, виробничої, бюджетної, інституційної, консолідаційної, 

фінансово-інвестиційної та стабілізаційної функцій, які в умовах інноваційної 
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економіки стимулюють продукування інноваційних матеріальних і духовних 

благ. Це дало змогу визначити концептуальні засади ефективної політики 

держави, що спрямовані на визначення комплексу інструментів і конкретних 

дій, за допомогою яких будуть досягнуті поставлені цілі та задачі розвитку 

суспільного сектору; 

– наукові підходи до аналізу алгоритмів взаємодії субсекторів всередині 

суспільного економічного сектору та його взаємодій з іншими секторами через 

механізми інституційної підтримки, які стимулюють формування й поширення 

проривних інновацій на всіх рівнях розвитку суспільства, сприяючи 

модернізації економічних систем на засадах послідовності, транспарентності та 

узгодженості розв’язання соціально-економічних проблем;  

– визначення змісту компонентно-функціональної структури суспільного 

сектору економіки з урахуванням екзогенних та ендогенних факторів, що 

характеризують особливості інституційного простору, а саме: історичних 

особливостей і потреб розвитку національної економіки, її інноваційної 

еластичності, актуальних завдань соціально-економічної політики, які 

впливають на розробку, освоєння та поширення новацій у різних сферах 

суспільного сектору, сприяючи істотним і незворотним змінам у системі 

соціальних відносин і взаємодій; 

– трактування сутності суспільного сектору інноваційної економіки як 

результату інституційних змін механізмів, що продукують зародження та 

впровадження інституційних інновацій, які дозволяють організаціям нові зміни 

правил і умов, щоб збільшувати і генерувати знання, території, кластери 

інновацій з метою задоволення зростаючих потреб суспільства в контексті 

соціальних благ; 

набули подальшого розвитку: 

– науковий інструментарій дослідження розвитку суспільного сектору 

шляхом моделювання його інноваційних змін з урахуванням пріоритетних 

завдань основних етапів інституційного реформування, що уможливило 

висновок щодо необхідності активізації державної політики, яка спрямована на 

широке впровадження інновацій задля задоволення суспільних потреб за 

рахунок ефективних механізмів інституційної підтримки генерації нововведень, 

а також підвищення науково-технологічного рівня економіки та нагромадження 

капіталу знань в цілях соціально-інноваційного розвитку;  

– наукові засади дослідження залежності відтворення трудових та 

інтелектуальних ресурсів від рівня розвитку інститутів освіти, охорони 

здоров’я, соціальної безпеки, законності та правопорядку, культури, суспільних 

комунікацій, який визначається станом економіки знань як субстанціональної 

основи формування соціальних інновацій у структурі суспільного сектору, що 

дасть змогу формувати нові та більш ефективні механізми застосування різних 

ресурсів для розв’язання економічних, соціальних і культурних проблем; 

– сценарний підхід до прогнозних моделей інноваційної модернізації 

суспільного сектору економіки націлений на підвищення ефективності 



5 

 

соціально-економічних інститутів шляхом приведення їх у відповідність з 

логікою інноваційного розвитку суспільства й економіки, завдяки якій 

інститути, що регулюють інноваційні процеси стають самостійними факторами 

розвитку суспільного сектору, а його інноваційна модернізація моделюється як 

нагромадження знань, які є ресурсом для виробництва суспільних благ; 

– практичні підходи вибору стратегічних пріоритетів інноваційного 

розвитку суспільного сектору через ключові інститути (інститути ринку 

інновацій, інноваційної культури, людського капіталу), де провідну роль 

відіграють наука, знання та ідеї, а техніка та технології, зорієнтованих на 

наукові відкриття, забезпечують більш ефективне функціонування суспільного 

сектору економіки шляхом постійної генерації інноваторами соціальних 

інновацій; вони покликані розв’язати суспільні та соціальні проблеми найбільш 

ефективними методами. 

Практичне значення отриманих результатів дисертації полягає в 

науковому обґрунтуванні та поглибленні автором теоретичних положень, 

розробці методологічних підходів розвитку суспільного сектору в інноваційній 

економіці. Наукові результати, отримані автором, впроваджено в діяльність: 

– НДФІ ДННУ «Академія фінансового управління» за темою НДР 

«Управління інституційними змінами в системі державних фінансів», етап 3 

«Інституційні механізми координації реформ у сфері державних фінансів у 

контексті реалізації принципів прозорості та суспільної довіри» 

(№ 0115U000933, довідка № 77021 – 07/487 від 23.12.2017 р.); 

– Стрийської районної державної адміністрації – пропозиції щодо 

удосконалення управління фінансовими ресурсами реального сектору та 

підготовці проєкту Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

Стрийського району на 2017 рік (довідка № 02-30/177 від 24.05.2017 р.); 

– Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» – 

пропозиції щодо напрямів стратегії розвитку суспільного сектору аграрної 

сфери економіки були використані при виконанні плану науково-дослідних 

робіт у 2017–2018 рр. за темою «Теоретико-методологічне забезпечення 

соціально-економічного розвитку сільських громад та територій» (довідка 

№ 1054 від 31.01.2019 р.); 

– економічного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка – при виконанні НДР за темами: «Макроекономічна стратегія 

реалізації європейського вектора економічного розвитку України: концептуальні 

засади, виклики та протиріччя» (№ державної реєстрації 0116U004822) та 

«Інноваційно-підприємницькі моделі сучасних університетів: світові тенденції, 

основні ризики та нові можливості для України» (№ державної реєстрації 

0119U100323). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є результатом 

самостійних досліджень здобувача. Наукові положення, висновки та пропозиції, 

які виносяться на захист, отримано особисто та відображено в наукових 

публікаціях. Внесок здобувача в наукові праці, що опубліковані у співавторстві, 
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наведено в списку публікацій, поданого в авторефераті.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення, висновки та 

результати дослідження апробовані автором у доповідях та отримали позитивне 

схвалення на міжнародних, всеукраїнських наукових і науково-практичних 

конференціях, семінарах та круглих столах, зокрема: ІІІ Міжнародній науково-

практичній конференції «Парадигмальні зрушення в економічній теорії 

ХХІ століття» (Київ, 2016); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Фінансова цивілізація: людина в світі грошей» (Львів, 2016); Міжнародній 

науковій практичній конференції «Шевченківська весна» (Київ, 2016); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Конкурентоспроможність 

національної економіки» (Київ, 2016); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Глобалізаційні виклики розвитку національних економік» (Київ, 

2016); Міжнародній науково-практичній конференції «Національні економічні 

стратегії в глобальному середовищі» (Київ, 2017); ІV Міжнародній науково-

практичній конференції «Парадигмальні зрушення в економічній теорії 

ХХІ століття» (Київ, 2017); Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Особливості сучасного мислення особистості в умовах ціннісних 

трансформацій» (Київ, 2017); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі» (Київ, 

2018); Міжнародній науковій конференції The 16-th International Scientific 

Conference Information Technologies and Management (Рига, Латвія, 2018); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Фінансова цивілізація: людина в 

світі грошей» (Львів, 2018); Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектора розвитку 

України: концептуальні засади, виклики та протиріччя» (Київ, 2018); 

Міжнародному економічному форумі «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. 

Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху» (Київ, 2019); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Філософія фінансової 

цивілізації: людина в світі грошей» (Львів, 2019); Міжнародній науково-

практичній конференції «Національні економічні стратегії розвитку в 

глобальному середовищі» (Київ, 2019). 

Публікації. Основні результати та висновки дисертаційної роботи 

викладено у 28 наукових працях, серед яких: 1 колективна монографія, 

10 статей в наукових фахових виданнях України (з яких 5 – у виданнях, які 

включені до міжнародних наукометричних баз даних; 2 статті в наукових 

виданнях інших держав, 14 – мають апробаційний характер). Загальний обсяг 

публікацій автора – 11,5 д.а. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 260 сторінок. Основний  зміст викладено на 237 сторінках 

тексту, який охоплює 15 таблиць, 42 рисунки, 2 додатки. Список літератури 

містить 245 джерел.  
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено об’єкт, 
предмет, мету, завдання та методи дослідження, розкрито наукову новизну, 
теоретичне і практичне значення отриманих результатів, зазначено особистий 
внесок автора та дані щодо апробації та публікації результатів дисертаційної роботи. 

У першому розділі «Теоретичні засади дослідження суспільного сектору 

економіки» обґрунтовано еволюцію формування змістовних основ суспільного 
сектору та здійснено його теоретичне осмислення; досліджено сутність і 
структурно-функціональні ознаки суспільного сектору в інноваційній економіці, 
здійснено класифікацію соціальних благ, що продукуються в суспільному секторі. 

На основі ретроспективного аналізу економічної науки розкрито 
еволюцію поглядів вчених на сутність суспільного сектору економіки. 
Наголошено, що розвиток уявлень щодо змісту та структури останнього 

засвідчує неоднозначність і дискусійність наукових розробок у цій сфері. 
Причому загальновизнаним є трьохсекторальне виокремлення головних 
складових суспільного сектору в змішаній економіці, а саме: розмежування 
державного, комерційного (бізнес-сектору) та сектору некомерційних 
організацій. Визначено, що методологічною основою використання в ролі 
критерію структурування суспільного сектору характеристики виробленої 
продукції є теорія суспільних благ. У контексті означеного критерію суспільний 
сектор ‒ це сукупність організацій, які залучені у виробництво суспільних благ.  

Запропоновано визначити суспільний сектор у широкому значенні, як 
сферу діяльності, в якій створюються умови для реалізації соціальних інтересів і 
вузькому розумінні, що передбачає його ототожнення з публічним сектором, який 
об’єднує державний і муніципальний підсектори. Відповідно до такого підходу 
суспільний сектор розглядають як сукупність макросистем, що функціонують в 
масштабі країни як інституційно оформлена частина національної економічної 
системи. Визначено, що суспільний сектор охоплює організації у сфері 
державного управління, соціальної безпеки, законності та правопорядку, освіти, 

охорони здоров’я, соціальних і культурних послуг, незалежно від джерела їх 
фінансування й організаційно-правової форми суб’єкта постачання.  

Державний сектор, на відміну від суспільного, постає сукупністю 
підприємств, установ та організацій, діяльність яких безпосередньо 
забезпечують органи управління, які перебувають в повній або частковій 
власності держави. Показано, що поряд із державним діє приватний сектор, 
який чинить регуляційний вплив на економічний простір. Перехідну роль між 
державним і приватним секторами економіки здійснює «третій сектор». 
Причому фактори, які впливають на соціально-інноваційний процес 

суспільного сектору і використовуються для обґрунтування основних підходів 
для оцінювання результативності виробництва суспільних благ поділяються на 
такі основні блоки: екзогенні (соціально-економічні умови, розвиток людського 
капіталу, інноваційна інфраструктура), ендогенні (особливості управління, 
система соціальних норм, правил і принципів, забезпечення ресурсами) (рис. 1). 

Варто підкреслити, що якість і кількість наданих населенню суспільних 
благ постають головними факторами, що визначають добробут держави. 
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У контексті критеріїв соціальної ефективності, важливими характеристиками 
суспільного блага є рівність, солідарність, якість, доступність, інноваційність. 
Представники неокласичної теорії основними властивостями суспільного блага 
вважають неконкурентність і невибірковість у споживанні, існування зовнішніх 
ефектів, наявність суспільної потреби, засобом забезпечення якої є суспільне 
благо, монополію державної влади тощо.  

 
Рис. 1. Функціональна структура суспільного сектору економіки 

Джерело: розроблено автором 

 
Доведено, що наявність специфічних ефектів у процесі виробництва 

суспільних благ, а також різних інституційних ефектів виділяє сектор суспільних 
благ із безліччю виробленим їм видів благ в окрему категорію суспільного сектору. 

У другому розділі «Новітні інституційні контури розвитку суспільного 

сектору в умовах становлення інноваційної економіки» досліджено 
тенденції структурної трансформації суспільного сектору в контексті його 
інноваційних змін економіки; розкрито інституційний зміст інноваційного 
розвитку суспільного сектору; визначено класифікаційні ознаки економіки 
знань як субстанціональної основи формування соціальних інновацій у 

структурі суспільного сектору. 
З позицій інституціональної теорії доведено, що система інститутів, які 

структурують та унормовують функціонування суспільного сектору, є не лише 
об’єктивно необхідною складовою формування соціальних інновацій, що 
спрямовані на задоволення суспільних потреб, а й важливим інструментом 
розвитку сектору суспільних благ як головної рушійної сили еволюції 
суспільного сектору. Соціальні інновації тут постають в ролі нових 
інституційних підходів до упорядкування виробництва суспільних благ, зміст 

яких визначається економічно та соціально детермінованими системами 
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персоніфікованих відносин, довіри, конвергенції й соціальної рівноваги.  
Доведено, що специфіка сучасного суспільного сектору пов’язана з 

розвитком інноваційної економіки та відповідними інституційними змінами, які 
визначають динаміку та механізми його інноваційного розвитку. Розкрито вплив 
інноваційних трансформацій економіки та суспільства на зміну інституційного 
середовища, у якому, по-перше, формуються засади, стимули і мотиви 
економічного зростання; по-друге, відбувається переоцінка звичаїв, традицій, 
моральних настанов; по-третє, стверджуються нові соціальні, політичні, юридичні 

правила, у межах яких здійснюється функціонування та розвиток суспільного 
сектору. Причому вихід національних економік у простір нових інноваційних 
стратегій наднаціональних, регіональних, недержавних об’єднань та асоціацій, 
транснаціональних корпорацій посилює функціональну роль останнього.  

Визначено, що модель інноваційних змін суспільного сектору має 
відповідати принципам «раціональної оптимальності» та містити соціальні й 
інституційні новації, які покликані розв’язати актуальні суспільні проблеми, 
посилити соціальний, культурний, моральний ефект, спонукаючи водночас 
соціальні та інноваційні зміни, пошук і підтримку проривних інновацій, а саме 

способів вирішення важливих державних завдань. Важливим питанням у цьому 
контексті стає визначення ефективних механізмів інституційної підтримки 
формування території культури, кластерів і поширення інновацій (рис. 2).  

 
Рис. 2. Модель інноваційних змін у суспільному секторі 

Джерело: розроблено автором 
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Модель інноваційних змін розвитку суспільного сектору окреслює 
перспективи для пошуку шляхів переходу до інноваційної економіки та 
визначення інструментів державної політики, що спрямована на всебічне 
стимулювання розвитку інновацій в суспільному секторі. 

Визначна роль у реалізації цих завдань належить економіці знань, що 

постає субстанціональною основою формування соціальних інновацій в 

структурі суспільного сектору. Ідеться про формування та розвиток доступної 

системи освіти, удосконаленої системи масових комунікацій, започаткування 

нових форм мобільності в процесі технічного, політичного та правового 

вдосконалення структури соціальної взаємодії. Визначено, що економіка знань 

сама стає суспільним благом. Важливу роль у цьому процесі відіграє держава, 

що покликана, по-перше, брати активну участь у становленні інноваційної 

економіки, по-друге, забезпечувати бюджетне фінансування діяльності 

організацій, які надають знаннєво-інформаційні послуги, по-третє, створювати 

необхідні умови для продукування та споживання знання як суспільного блага.  

У третьому розділі «Стратегічні пріоритети інноваційного розвитку 

суспільного сектору в умовах комплексної структурної модернізації 

економіки України» проаналізовано сучасний стан і проблеми функціонування 

суспільного сектору в економіці України, окреслено пріоритетні напрями його 

інноваційної модернізації. 

Обґрунтовано, що інноваційні зміни є абсолютним імперативом розвитку 

суспільного сектору в національній економіці. Фундаментом для стимулювання 

інноваційної активності суспільного сектору є зміни інституційного 

середовища, а вектором його розвитку – суспільна модернізація, зумовлена 

економічним і бюджетним тиском держави, що задає вектор для розв’язання 

суспільних проблем більш ефективними методами. У ролі одного з цільових 

орієнтирів зазначеного процесу постають високі соціальні стандарти, 

досягнення яких потребує залучення значних фінансових ресурсів і розширення 

масштабів суспільного сектору.  

Аналіз функціонування суспільного сектору в національній економіці 

засвідчив, що за період 2010–2019 рр. в Україні було реалізовано комплекс 

реформ, які спрямовані на зростання масштабів суспільного сектору на основі 

видатків державного бюджету (табл. 1).  

Таблиця 1  

Динаміка масштабів суспільного сектору, оцінених у % до ВВП 

в економіці України 

Назва показника 
обсягу суспільного 

сектору 

Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Видатки 
державного 

бюджету до ВВП 
28,13 25,65 28,17 27,54 27,11 29,01 28,71 28,13 27,69 27,05 

Видатки 
загального 

бюджету до ВВП 
35,01 32,07 35,06 34,52 32,96 34,19 35,04 35,42 35,11 34,53 

 

Джерело: складено автором на основі даних www.bank.gov.ua 
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Індикатор «державні видатки до ВВП» показує обсяг річного продукту, 

що концентрується державою, а потім перерозподіляється нею. Частка держави 

у ВВП, а отже й розміри суспільного сектору, значною мірою залежать від 

політики уряду у сфері перерозподілу. 

Здійснений аналіз інституалізації як самоорганізованого переходу до 

процесів формалізації соціальних відносин дав змогу змоделювати стратегію 

інноваційного розвитку суспільного сектору в контексті соціалізації та 

модернізації економіки України, зокрема розвитку й адаптації інститутів, що 

забезпечують формування в національній економіці інфраструктури для 

інноваційної модернізації суспільного сектору. Причому головною метою 

стратегії інноваційного розвитку суспільного сектору в Україні має бути 

формування інновацій, інноваційних благ і інноваційної форми послуг. Її 

ключові задачі мають бути пов’язані з розвитком людського капіталу в напрямі, 

який сприяє зростанню ефективності та результативності суспільного сектору 

та базуватися на принципах стимулювання, привабливості та прозорості. 

Наслідком реалізації зазначеної стратегії буде виробництво інноваційних 

суспільних благ і послуг (рис. 3).  

 
Рис. 3.  Стратегія інноваційного розвитку суспільного сектору 

економіки  

Джерело: розроблено автором 
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Визначено, що інноваційна модернізація як закономірний процес і 

характеристика стану суспільного сектору трансформує базові інститути 

шляхом приведення їх у відповідність з логікою поступального розвитку 

суспільства й економіки. Матеріальним і соціальним аспектами інституту є 

структура і зміст груп норм, що закладені в інститути, стосовно інноваційного 

розвитку. Інститути, які регулюють інноваційні процеси стають самостійними 

факторами модернізації суспільного сектору. Модернізація суспільного сектору 

моделюється як накопичення знань, інновацій, які виступають в ролі ресурсу 

для виробництва суспільних благ. Інноваційна модернізація має бути зумовлена 

економічним і бюджетним тиском з боку держави, що задає напрям для 

подальших інноваційних змін в суспільному секторі. 

У дисертації обґрунтовано, що важливим завданням моделі інноваційної 

модернізації суспільного сектору України стає визначення ефективних 

механізмів підтримки генерування національних інновацій, посилення 

державної підтримки інноваційної модернізації та створення інноваційної 

інфраструктури. Розв’язання цих задач безпосередньо чи опосередковано 

призведе до інноваційних змін у зовнішньому середовищі організацій 

суспільного сектору, які стають причинами для перегляду як місії, так і 

організаційних процесів розвитку суспільного сектору. 

 

ВИСНОВКИ 
 

У дисертаційній роботі здійснено узагальнення та запропоновано 

вирішення науково-практичного завдання щодо формування та розвитку 

суспільного сектору в інноваційній економіці. Здійснене дослідження надало 

можливість сформулювати висновки та розробити рекомендації, які 

відображають вирішення поставлених завдань відповідно до визначеної мети. 

1. Суспільний сектор переважно є прерогативою держави і водночас 

постає одним із найбільш інертних секторів економіки. Загальна динаміка 

інноваційного розвитку економіки прискорюється, і разом з нею зростає 

потреба у впровадженні інноваційного підходу в процесі розвитку суспільного 

сектору. Насамперед це стосується інституційних і соціальних інновацій. Це 

також пов’язано з висхідною значущістю суспільного сектору та необхідністю 

підвищення якості й ефективності послуг, що надаються. Аналіз інституційних і 

соціальних інновацій в суспільному секторі загалом, і в Україні зокрема, є слабо 

розробленим напрямом сучасної економічної науки. Перші розробки 

теоретичного аналізу інновацій в суспільному секторі розкриваються в працях 

К. Макконелла, С. Брю, Я. Корнаї, П. Кох, Дж. Хоукене та ін. Згадані дослідники 

розглядають суспільний сектор як сукупність ресурсів економіки, які 

знаходяться в розпорядженні держави і суспільних організацій. На засадах 

аналізу еволюційної теорії було визначено ключові етапи інноваційних змін і 

виділені найбільш значущі інновації в суспільному секторі. 

2. Суспільний сектор є однією з найважливіших структур інноваційної 

економіки, що охоплює сфери освіти, охорони здоров’я, культури, комунального 
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господарства та інших видів економічної діяльності, спрямованої на 

продукування суспільних благ. У сучасних економічних дослідженнях 

суспільний сектор розглядають в контексті широкого та вузького підходів. У 

широкому розумінні суспільний сектор економіки органічно поєднує діяльність 

інституційних одиниць державного, муніципального та третього «сектору 

економіки». У вузькому розумінні його можна ототожнювати з публічним 

сектором, який акумулює діяльність державного та муніципального секторів. У 

структуру суспільного сектору економіки входить публічний, державний, 

муніципальний та «третій сектор» економіки. Суспільний сектор економіки 

постає частиною соціально-економічного й адміністративного життя суспільства, 

діяльність якого спрямована на ліквідацію «провалів ринку» та виробництва 

суспільних благ і виконує відтворювальну виробничу, інституційну, 

консолідаційну, виховну, фінансово-інвестиційну, стабілізаційну функції.  

3. Теоретико-методологічні позиції різних шкіл і напрямів, які вивчають 

проблеми відтворення суспільних благ, слугують методологічним фундаментом, 

що дає змогу розкрити категоріальну сутність суспільних благ і виявити 

особливості сектору суспільних благ як складової частини суспільного сектору. 

Суспільний сектор загалом, і сектор суспільних благ зокрема, постають 

найважливішими інститутами, які покликані формувати суспільну думку з 

приводу потреб у різних видах суспільних благ. Виконуючи функцію 

формування соціальної стабільності, він забезпечує суспільство базовими 

інституційними умовами формування людського потенціалу і розвитку 

інфраструктури суспільного сектору. З’ясовано, що сектор суспільних благ є 

масштабною інституційною структурою, що охоплює значну кількість 

найважливіших суспільних благ, які необхідні для функціонування суспільства. 

Доведено, що структура сектору суспільних благ змінювалася залежно від 

пріоритетного напряму, у якому відбувався розвиток суспільного сектору. 

Значний вплив на зміни структури сектору суспільних благ чинять моделі 

інноваційної модернізації суспільного сектору. 

4. Набула подальшого розвитку систематизація структурних компонентів 

суспільного сектору, зокрема інституційних. Економічно доцільне 

виокремлення таких компонентів суспільного сектору економіки, які формують 

інноваційний потенціал якісного функціонування всіх сфер соціальної 

життєдіяльності, що здатен продукувати новації, які імплементовано в 

конструкцію теорії суспільного добробуту через використання адаптивних 

інституційних механізмів задоволення суспільно значущих потреб. До 

інституційного компонента суспільного сектору зараховано культурні, 

антропологічні та сцієнтичні новації. 

5. Розкрито інституційний зміст алгоритмів взаємодії субсекторів 

всередині суспільного сектору та його взаємодій з іншими секторами економіки 

в рамках нової інституційної теорії, яка досліджує новітні тенденції та 

механізми інституційної підтримки, що стимулюють формування й поширення 

проривних інновацій на всіх рівнях суспільного розвитку. Організаційно-

інституційна конфігурація розвитку суспільного сектору, його інституційна 
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структура, інституційні та неінституційні компоненти, їхня взаємодія й вплив 

на екстернальні ефекти функціонування суспільного сектору в інноваційній 

економіці становлять інституційний зміст суспільного сектору. 

6. Знання є головною цінністю і субстанціональним фактором 

формування соціальних інновацій у структурі суспільного сектору. Соціальні 

інновації починають відігравати роль ефективного інструменту, що 

спрямований на реалізацію соціальних цілей у суспільному секторі. За своєю 

суттю економіка знань є повноформатною інноваційною економікою в кореляції 

з суспільним сектором, діяльність якого спрямована на досягнення соціальних 

благ і матеріального добробуту. Головна особливість знань (як суспільних, так і 

економічних) полягає в тому, що вони нерозривно пов’язані з розвитком 

людського капіталу. Основна роль людського капіталу в розвитку інновацій 

зумовлена потоком нових знань, високим рівнем компетентності персоналу, 

який бере участь в інноваційному процесі, створенням позитивних екстерналій 

суспільного сектору. 

7. Здійснено системний аналіз стану суспільного сектору та інституційного 

середовища в економіці України. Доведено, що середовище функціонування 

суспільного сектору визначає вектори інноваційного розвитку та зростання його 

масштабів. Частка держави у ВВП, а отже й масштаби суспільного сектору, 

значною мірою залежать від політики уряду у сфері перерозподілу. Динаміка 

індикатору «державні видатки до ВВП» в Україні засвідчує незначне скорочення 

масштабів суспільного сектору впродовж 2016–2019 років. Підтверджено, що чим 

більш нестабільною є держава, тим вищою є частка державних видатків у ВВП і 

тим більше перешкод виникає в суспільному секторі в досягненні своїх цілей, і 

натомість нижчою є динаміка соціального розвитку. 

8. Суспільний сектор інноваційної економіки є результатом інституційних 

змін механізмів, що визначають зародження і впровадження інституційних 

інновацій. Інституційні інновації в суспільному секторі є безпосередньою 

відповіддю суспільства на соціальні кризи розвитку держави та суспільства. 

Багатоаспектний характер інституційних інновацій зумовлюють їх складну 

архітектоніку, яка містить сегменти, які стосуються соціального простору й 

істотно змінюють механізми взаємодії суспільних структур і напрями 

розв’язання соціальних проблем. 

9. У методології системних досліджень важливо врахувати сценарний 

підхід до прогнозних моделей інноваційної модернізації суспільного сектору 

економіки, за яким базові інститути, які регулюють інноваційні процеси, стають 

самостійними факторами модернізації суспільного сектору. Згідно з 

результатами здійсненого дослідження визначено, що інноваційна модернізація 

суспільного сектору моделюється через нагромадження знань, які виступають 

як ресурс для виробництва суспільних благ. Визначено, що важливим завданням 

моделі інноваційної модернізації суспільного сектору України постає 

визначення ефективних механізмів підтримки генерування національних 

інновацій, посилення державної підтримки інноваційної модернізації та 

створення інноваційної інфраструктури. Однією з основних проблем 
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інноваційної модернізації є невідповідність нововведень інституційному 

середовищу держави. Така проблема властива Україні, коли інститути не 

адаптовані до нових моделей інноваційного розвитку суспільного сектору. 

10. Визначено стратегічні пріоритети інноваційного розвитку суспільного 

сектору економіки, вказані їх теоретичні та регулятивні аспекти, перспективні 

орієнтири інституційно-організаційного, інформаційно-знаннєвого, фінансово-

економічного забезпечення. Сформовано й аргументовано критичну авторську 

позицію щодо структури екзогенних та ендогенних факторів розвитку 

суспільного сектору в інноваційній економіці. Основна державна стратегія 

інноваційного розвитку – це формування суспільного сектору економіки та 

підтримка його інноваційних процесів, що насичує результатами цих процесів 

інноваційну форму сектору суспільних благ, створюючи потреби в цих 

результатах для суспільства. З метою реалізації стратегії інноваційного 

розвитку суспільного сектору необхідними є максимальна генерація інновацій, 

швидкість освоєння інновацій і створення привабливої пропозиції для 

суспільства інноваційних благ. Причому головною метою стратегії 

інноваційного розвитку в Україні має стати формування інновацій, 

інноваційних благ та інноваційної форми послуг. 
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АНОТАЦІЯ  
 

Гірник Є. В. Розвиток суспільного сектору в інноваційній економіці. – 

На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство 

освіти і науки України. – Київ, 2020.  

У дисертаційній роботі в політико-економічному контексті досліджено 

сутнісні характеристики, особливості розвитку суспільного сектору в умовах 

становлення інноваційної економіки. Узагальнено теоретичні напрями 

інституційних змін структури суспільного сектору, їхні зв’язки з 

проблематикою виникнення та поширення проривних інновацій на всіх рівнях 

суспільного та інших секторів. Досліджено змістовні основи концепції 

«суспільного блага» в кореляції з «суспільним добробутом», що зумовлює 

активне використання методів державного регулювання суспільним сектором з 

метою досягнення економічної рівноваги між пропозицією, попитом соціальних 

благ та їх розподілом. Розкрито сутність інституційного оновлення концепту 

формування інструментів розвитку суспільного сектору економіки 

інноваційного типу. Доведено наявність взаємозв’язку між «економікою знань» 

як субстанціональної основи формування людського і соціального капіталу та 

інститутами соціально-інноваційного розвитку суспільного сектору, які мають 

соціальний ефект. Визначено роль держави у формуванні та впровадженні 

сучасних інституціональних інновацій у суспільному секторі. 

Ключові слова: суспільний сектор економіки, інноваційна економіка, 

інститут, економіка знань, суспільні інновації, суспільне благо, інституційні 

інновації.  
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В диссертационной работе в политико-экономическом контексте 

исследованы сущностные характеристики, особенности развития 

общественного сектора в условиях становления инновационной экономики. 

Обобщены теоретические направления институциональных изменений 

структуры общественного сектора, их связи с проблематикой возникновения и 

распространения прорывных инноваций на всех уровнях общественного и 

других секторов. Исследованы содержательные основы концепции 

«общественного блага» в корреляции с «общественным благосостоянием», что 

обуславливает активное использование методов государственного 

регулирования общественным сектором с целью достижения экономического 

равновесия между предложением, спросом социальных благ и их 

распределением. Раскрыта сущность институционального обновления концепта 

формирования инструментов развития общественного сектора экономики 

инновационного типа. Доказано наличие взаимосвязи между «экономикой 

знаний» как субстанциональной основы формирования человеческого и 

социального капитала и институтами социально-инновационного развития 

общественного сектора, которые приносят социальный эффект. Определена 

роль государства в формировании и внедрении современных 

институциональных инноваций в общественном секторе. 

Ключевые слова: общественный сектор экономики, инновационная 

экономика, институт, экономика знаний, социальные инновации, общественное 

благо, институционные инновации. 

 

ABSTRACT 
 

Hirnyk Ye. V. The Development of the Public Sector in the Innovation 

Economy. ‒ The manuscript of the qualifying research paper.  

The thesis for conferring a scientific degree of the Candidate of Economics in 

speciality 08.00.01 – Economic Theory and the History of Economic Thought. – 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of 

Ukraine. – Kyiv, 2020.   

A new paradigm of the analysis of the public sector of the economy in the 

conditions of institutional transformations is substantiated in the dissertation. The 

results of the study show the active use of methods of state regulation of the public 

sector in order to achieve the economic equilibrium between the offer and distribution 

of social welfare. The institutional environment of public sector existence as an area 

of the development of economic processes, where the elements of material and 

cultural life of society are combined, is analyzed. On this basis, the structural 

components of the social sector of the economy in their interaction with the 

innovative factors of development associated with the formation of human and social 

capital in the context of the theory of social welfare are analyzed. The dynamics of 

the global economy has led to the emergence of many new problems regarding the 

provision of public goods and the improvement of material welfare. We have revealed 

the complexity and ambiguity of approaches to the definition of the content of the 

public sector of the economy, its connection with the private and "third" sectors, and 
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their interaction with the innovative dynamics of economic changes and the 

institutional environment. We have also considered the public sector in the context of 

geoeconomic and geopolitical processes, which cause problems and impose new 

requirements to ensuring material, cultural and social benefits of life of the 

population. The direct relationship of the public sector with the dynamics of 

achievements of the innovative economy as a substantive basis for the efficient 

functioning of all spheres of social life, including cultural, anthropological, scholarly, 

and pragmatic factors, is proved. They correlate with the concept of social welfare 

based on the distribution of incomes, where the main problems are the fulfillment of 

demand for social justice. Furthermore, the meaningful load of the public sector in 

interaction with the state, municipal, private, mixed, and "third" sectors of the 

economy is revealed, and the distinction and specificity of each of them are shown as 

well. The peculiarity of the institutional model of the public sector is its manifestation 

through the social objectives of economic policy, rules and norms of modernization 

of Ukrainian society in the context of global and geopolitical challenges. The 

theoretical generalization of the logic of constructing an institutional model of the 

public sector of the economy in correlation with the possibilities of its practical 

implementation in the economic policy of the state has allowed identifying a number 

of universal rules for incorporating modern mechanisms of influence on innovation 

processes and social policy in Ukraine. Moreover, we have proved that the public 

sector should act both as a condition for economic growth and as a guarantee of 

sustained economic dynamics, a means of formation and development of a socially 

oriented economic system. The public sector with the government is substantiated to 

be considered as a set of macro systems operating on a countrywide scale, becoming 

an institutionalized part of the national economy. Public finances play a key role 

among the components of the public sector as an important tool for assessing the 

extent of its impact on the most important macroeconomic and microeconomic 

indicators. The main characteristics of the category of public good, wherein the 

public sector activity is aimed at its achievement, are analyzed. The functional 

orientation of the distribution of public goods allowed us to distinguish within the 

public sector a number of models of economic equilibrium to achieve social justice. 

The orientation of the public sector towards the development of person’s creative 

abilities is determined, which includes the appropriate activity and freedom of choice 

in the prospects of obtaining public goods. Their precondition is economic 

modernization, which means, firstly, changes in the economic system, and secondly, 

changes in the quality of life in all structural segments of the public sector. The tool 

for innovation economic growth is the knowledge conceptualized in the knowledge 

economy as a substantial basis for the effective functioning of the public sector. The 

articulation of the theoretical foundations of the social sector of the economy has 

allowed focusing on the process-spatial modeling of the institutional provision of the 

modernization of Ukraine’s economy in the prospect of providing it a social content 

according to European standards of living. 

Keywords: a public sector of the economy; innovative; institution; knowledge 

economy; public good; innovative architectonics; economic growth. 
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