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SOCIAL SECTOR IN CONDITIONS OF INNOVATION AND DIGITALIZATION OF THE
ECONOMY OF UKRAINE
У статті досліджено та узагальнено характерні особливі розвитку суспільного сектора в умовах
інноватизації та цифровізації економіки України. Встановлено, що до основних показників оцінки
ефективності суспільного сектору економіки України інноваційного типу варто відносити:
якість суспільної інфраструктури, якість освіти та науки, якість адміністрування, економічна
продуктивність, стабільність.
Розкрито сучасні особливості та основні завдання суспільного сектору економіки інноваційного
типу. Представлено характеристику концепцій оцінки діяльності суспільно сектора та
показників оцінки ефективності суспільного сектору економіки України інноваційного типу.
Здійснено аналіз видів та змісту суспільного сектора економіки інноваційного типу.
Обґрунтовано і розкрито основні структурні елементи суспільного сектора України економіки
інноваційного типу в умовах цифровізації.
Зроблено висновок про те, що на особливу увагу в ході реалізації стратегії інституціональноструктурних змін у суспільному секторі економіки заслуговує політика формування соціального
капіталу, адже індикатори його розвитку в Україні є недостатніми, що не дозволяє належним

чином підвищити ефективність реформ у суспільному секторі економіки інноваційного типу в
умовах цифровізації.
Characteristic of the development of public sector in conditions of innovation and digitalization of
Ukrainian economy is investigated and summarized in the article. It is established that the main
indicators of the evaluation of the efficiency of public sector of Ukrainian economy of innovation type
are: the quality of public infrastructure, the quality of education and science, the quality of
administration, economic productivity and stability.
Modern features and main tasks of public sector of the economy of innovative type are revealed. It is
argued that the key tasks of public sector of the economy are to ensure the fair distribution of benefits
among members of society in accordance with ethical ideas that govern, and correct situations in which
market mechanism of self-regulation demonstrates the inability to achieve a state that is optimal for
Pareto.
The article presents characteristics of the concepts of evaluation of social sector activity and indicators of
the evaluation of the efficiency of public sector of Ukrainian economy of innovation type. The indicators
of the evaluation of the efficiency of public sector of Ukrainian economy of innovation type are defined:
the quality of public infrastructure (quality of transport infrastructure, quality of communications);
stability (level of average inflation, unemployment, the rate of economic growth in dynamics); quality of
education and science (level of coverage of population by secondary education, performance indicators);
economic productivity (GDP per capita, government deficit, public debt); quality of health care (average
life expectancy, level of implementation of medical innovations); the quality of administration (level of
corruption, quality of the judiciary, level of bureaucracy).
The analysis of types and contents of public sector of the economy of an innovative type is carried out.
Main structural elements of Ukrainian public sector are substantiated and disclosed in the economy of
innovation type in the conditions of digitalization.
It is concluded that the policy of formation of social capital deserves special attention during the
implementation of the strategy of institutional and structural changes in social sector of the economy,
because as indicators of its development in Ukraine are insufficient, which does not allow to properly
increase the efficiency of reforms in public sector of the economy of an innovative type in terms of
digitalization.
Ключові слова: суспільний сектор; інноватизація; інноваційний тип економіки; цифровізація;
державний сектор.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними
завданнями. Інноваційний стрибок “нової економіки” не знайшов адекватного відтворення в реальному секторі
світового господарського комплексу. В економічній теорії питання формування і розвитку ринку та ринкового
середовища в умовах трансформаційних змін відноситься до важливих завдань. Це пояснюється тим, що сучасна
ринкова економіка зіштовхуються з великою кількістю проблем свого функціонування та розвитку, що потребує
визначення шляхів їх вирішення [113, с. 7, 10]. Тож логічним стає той факт, що у такій ситуації актуалізується
проблема “суспільного сектора в економіці”, який через систему своїх інститутів реагує на виклики, що постали перед
індивідом, спільнотою та країною в сучасну епоху глобальних трансформацій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які
спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена
стаття. Цінними в науковому сенсі дослідженнями розвитку суспільного сектору є наукові праці та практичні
доробки таких знаних учених й винахідників як А. Афонсо, С. Брю, Дж. М. Б’юкенен, Дж. Гелбрейт, Дж. Е. Стігліц,
М. Фельдстейн. Вчені-економісти з України теж активно долучаються до вивчення структуру суспільного сектору
економіки та механізмів його функціонування у відкритій економічній системі. Серед них імена С. Белоусова [2], В.
Васільцева [3], Є. Гірника [4; 5], О. Длугопольського [6; 7], Д. Єфремова [8], Р. Логоша [1], І. Маховина [9],
А. Мельника [10], В. Осецького [11], І. Погосова [12], П. Савченко [12], Н. Федірко [8], Л. Якобсона [13]. Але, значна
кількість актуальних питань типу: розкриття інституціонального контексту логіки формування інститутів розвитку
суспільного сектора економіки; аналізу організаційно-економічних ефектів розвитку суспільного сектора та
розкриттю напрямів інноваційно-цифрової зміни суспільного сектора.
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є дослідження особливостей розвитку
суспільного сектора в умовах інноватизації та цифровізації економіки України. Розкриття сучасних особливостей та

основних завдання суспільного сектору економіки інноваційного типу. Представлення характеристики концепцій
оцінки діяльності суспільно сектора та показників оцінки ефективності суспільного сектору економіки України
інноваційного типу. Здійснено аналіз видів та змісту суспільного сектора економіки інноваційного типу.
Обґрунтування і розкриття основних структурних елементів суспільного сектора України економіки інноваційного
типу в умовах цифровізації.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Нині суспільний сектор економіки займає важливе місце в економічних дисциплінах і належить до тих із них, які
найбільш дотичні до врегулювання соціально-економічних проблем сучасності. Зазвичай суспільний сектор займає
найсильніші позиції в таких сферах діяльності, як фундаментальні наукові дослідження, освіта, охорона здоров’я,
культура, комунальне господарство [11]. Теорія економіки суспільного сектору пропонує з цією метою
використовувати наступні три важелі економічного характеру: пряме регулювання обсягу забруднень державою,
встановлення відшкодувань (штрафів) за понаднормове забруднення та введення квот (лімітів), які можна
перепродати. Суспільний сектор економіки як атрибутивний елемент економічних систем “змішаного” типу
демонструє сукупність ресурсів для організації виробництва та надання суспільних благ у ситуації ринкової
неспроможності [5, с. 13]. Під “суспільним сектором економіки” в ряді публікацій, як правило, розуміють державний
сектор, який презентує і обслуговує інтереси всього населення. Держава фактично є основним інститутом, що
організовує й координує взаємовідносини громадян і соціальних груп у країні, забезпечуючи умови для їх спільної
діяльності.
У цьому контексті заслуговує на увагу наукова думка українського професора О. В. Длугопольського, згідно з
якою суспільний сектор економіки недоцільно ототожнювати з державним, бо муніципальні підприємства та суспільні
організації не є державною власністю, а тому можуть бути включені у державний сектор. Але вони є власністю
суспільства, належать до суспільного сектора економіки. З позицій системного підходу, суспільний сектор доцільно
розглядати як складну систему, яку, по-перше, можна “структурувати на окремі елементи”; а по-друге, вона перебуває
під впливом “ендогенних та екзогенних чинників”, котрі є факторами її трансформації; по-третє, вона є “складовою
системи вищого рівня” [6, 23].
Суспільний сектор – це частина економічного простору, в рамках якого ринкові механізми не функціонують
або функціонують неефективно, оскільки його цільовим орієнтиром виступає виробництво, розподіл, обмін і
споживання суспільних благ (рис. 1). У цьому контексті основними напрямами діяльності суспільного сектора
економіки є надання суспільних благ та перерозподіл доходів і багатства, соціальної допомоги населенню, а також
виробництво і реалізація товарів та послуг, зокрема на комерційній основі, підприємствами, які належать або
контролюються державою.
Спрямованість більшості його інституцій на досягнення соціальних, культурних,
екологічних, правозахисних, політичних цілей розвитку суспільства, тоді як економічні та
фінансові цілі для них є другорядними
Поєднання засад державного
регулювання з ринковими
механізмами саморегуляції

Переважно
державний спосіб
фінансування

Орієнтація на ліквідацію «провалів
ринку» та створення соціально
значущих (суспільних) благ

Особливості суспільного сектору економіки
Основні завдання суспільного сектору економіки
забезпечення справедливого розподілу
благ серед членів соціуму відповідно до
етичних уявлень, що в ньому панують

корегування ситуацій, в яких ринковий механізм
саморегулювання демонструє неспроможність
досягти стану, оптимального за Парето

Рис. 1. Сучасні особливості та основні завдання суспільного сектору економіки інноваційного типу
(складено авторами на основі 8, с. 5, 12)
“В силу своєї особливої ролі держава може також здійснювати вплив на економічну поведінку суб’єктів
господарювання шляхом прийняття законодавчих та інших нормативних актів, оподаткування, субсидій, а також
інших способів регулювання економічної діяльності” [14, 10]. “Суспільний сектор” ‒ більш широке поняття, в якому
відображена економічна діяльність держави, а також діяльність недержавних некомерційних (суспільних) організацій.
До останніх відносяться “організації, які не фінансуються і не контролюються державними органами, прибутки яких,
головним чином, складаються за рахунок добровільних внесків, приватних пожертвувань, доходів від власності” [13,
11], – зазначає Л. І. Якобсон.

Цільова (пов’язує ефективність організації зі ступенем досягнення нею своїх цілей,
однак часто не спрацьовує у випадках, коли цілі організації важко
надаються до оперативного опису)
Системних ресурсів (пов’язує
ефективність зі здатністю організації
забезпечити себе ресурсами,
необхідними для її стабільного
функціонування)
Соціального конструктивізму
(Базується на тому, що сприйняття
цілей складається в процесі спілкування
і взаємодії різних груп стейкхолдерів,
які поступово з’ясовують для себе зміст
діяльності організації)

Множинності
зацікавлених сторін (базується на
тому, що різні групи
стейкхолдерів – споживачі послуг
організації, донори,
співробітники, державні органи –
по-різному сприймають і
оцінюють ефективність, унаслідок
чого комплексна її оцінка
виявляється багатовимірною і
часто різні її компоненти можуть
антагонізувати один з одним)

Загальна характеристика концепцій оцінки діяльності суспільно сектора
економіки України інноваційного типу
Показники оцінки ефективності суспільного сектору економіки
України інноваційного типу
Якість суспільної
інфраструктури
(якість транспортної
інфраструктури,
якість комунікацій)
Стабільність (рівень
середньорічної
інфляції, безробіття,
темп економічного
зростання в динаміці)

Якість освіти та
науки (рівень
охоплення населення
середньою освітою,
показники успішності)
Економічна
продуктивність (обсяг
ВВП на особу, обсяг
державного дефіциту,
державного боргу)

Якість охорони
здоров’я (середня
тривалість життя,
рівень впровадження
медичних інновацій)
Якість
адміністрування
(рівень корупції, якість
судової влади, рівень
бюрократизму)

Рис. 2. Характеристика концепцій оцінки діяльності суспільно сектора та показники оцінки
ефективності суспільного сектору економіки України інноваційного типу
(складено авторами на основі джерел 4; 5; 7, с. 52–53)
Систематизація розвитку основних концепцій суспільного сектора економіки (рис. 2) та їх функціонування
дозволяє виокремити кілька причин зростання вивчення його масштабів:
9 по-перше, посилення вимог до соціальної політики у зв'язку з урбанізацією, збільшенням кількості
населення та демографічними переходами;
9 по-друге, монополізм багатьох галузей економіки;
9 по-третє, “політичні змагання” за електорат і вплив лобістських груп;
9 по-четверте, органічне доповнення активності інститутів державного та муніципального секторів у
діяльності їх організацій;
9 по-п’яте, існування ефекту “соціодинамічного мультиплікатора” [5, с. 14].
Оцінений через частку у ВВП, в довгостроковій перспективі суспільний сектор демонструє специфічну
властивість – постійно збільшувати свою присутність в економіці, що в економічній науці отримало назву закону А.
Вагнера. Наприкінці ХІХ ст. цей німецький економіст виявив закономірність щодо стійкого зростання державних
витрат як в абсолютному, так і в відносному вимірах, що легко помічалася. В ті часи вона пояснювалась:
1) посиленням перерозподільної та соціальної функцій держави при збільшенні доходів на душу населення в
індустріальній країні;

2) необхідністю суспільної протидії монополістичним об‘єднанням та захисту інтересів споживачів;
3) підвищенням активності її органів правопорядку та оборони [8, с. 115–116].
Структура суспільного сектора економіки складна і багаторівнева (рис. 3), вона охоплює бюджетні установи,
державні підприємства, державні фінанси, державні резервні фонди, державні банки, органи влади та державного
управління (державний сектор), муніципальні підприємства, місцеві фінанси, комунальну власність (муніципальний
сектор), а також об’єкти власності громадських і релігійних організацій, суспільних об’єднань і фондів (наприклад,
політичних партій, рухів, молодіжних, профспілкових, науково-технічних, спортивних організацій тощо) [6, с. 28–29].
Зважаючи на це, головною метою функціонування суспільного сектора економіки є реалізація стратегії забезпечення
добробуту народу (табл. 1).
Таблиця 1.
Основні структурні елементи суспільного сектора України економіки інноваційного типу в умовах цифровізації
Тип сектору
Структурні елементи в розрізі суспільного сектора
Сектори некомерційних
Об’єкти власності та установи “третього сектора” (релігійні установи, благодійні
організацій
організації, політичні партії, профспілки, інші громадські організації, частини
закладів освіти, культури, охорони здоров’я)
Муніципальний сектор
Об’єкти муніципальної власності та інституційні одиниці (комунальні підприємства,
органи місцевого самоврядування)
Державний
Об’єкти державної власності та інституційні одиниці (державні установи та
сектор
корпорації, органи державного управління, бюджетні організації та установи)
(згруповано авторами на основі джерел 7, с. 47; 5, с. 13; 15; 16)

Бюджетна (зосередження
засобів для організації
виробництва і розподілу
суспільних благ)
Стабілізуюча, антикризова
(забезпечення
безкризокового
поступального соціальноГрадоутворююча (участь у
формуванні і розвитку
міської економіки, місцевого
інфраструктури,
забезпечення зайнятості
жителів зазначеного
населеного пункту)

Виробнича (створення і
розподілу суспільних благ)
Види та зміст функцій суспільного сектора
економіки інноваційного типу

Відтворювальна
(забезпечення умов для
відтворення соціального і
людського капіталу)

Виховна (створення,
зміцнення і розвиток
культурної сфери)
Фінансово-інвестиційна
(генерація фінансових
потоків для відтворення
суспільних благ)
Консолідуюча (забезпечення
взаємозв’язку і єдності
різних сфер життєдіяльності
суспільства)
Інституціональна (генерація,
фільтрація та інкубація
соціально-економічних
інститутів з виробництва
суспільних благ)

Рис. 3. Види та зміст суспільного сектора економіки інноваційного типу
(складено авторами на основі джерел 2, с. 5–8; 5, с. 13)
Зазначимо, що суспільний сектор – це не лише сукупність державних підприємств та організацій, що
знаходяться у власності держави, але й грошові кошти. Ключову роль серед компонентів суспільного сектора
відіграють державні фінанси: державний бюджет, його прибутки і видатки. З огляду на це, суспільний сектор являє
собою таку сферу економіки або частину економічного простору, де “ринок не діє або діє частково, отже, переважає
неринковий спосіб координації економічної діяльності, неринковий тип організації обміну діяльністю; виробляються,
розподіляються і споживаються не приватні, а суспільні блага; економічна рівновага між попитом і пропозицією
суспільного (колективного) блага здійснюється державою, органами місцевого самоврядування та добровільносуспільними організаціями за допомогою відповідних соціальних інститутів та бюджетно-фінансової політики” [9, 6].
На відміну від ринкового, суспільний сектор має справу із суспільними благами, які в своїй більшості не є
предметом купівлі-продажу. В зв’язку з цим організації суспільного сектора називають некомерційними
(неприбутковими). Саме з цих міркувань його часто вважають державним сектором економіки [10, 12].
У виявленні змісту суспільного сектора економіки потрібно виходити з того, що в усіх формах його діяльності

проявляє себе суперечливість економічних і соціальних цілей, необхідність підтримки оптимального співвідношення
між економічною ефективністю і соціальною справедливістю. Ситуація полягає в тому, що мотиви перерозподілу
суспільних благ між індивідами, надання обов’язкових, соціально значущих товарів є такими ж важливими
аргументами для розвитку державного сектора, як і мотиви неспроможності ринку. Специфіка суспільного сектора
економіки, порівняно з приватним, полягає в тому, що більшість державних програм виконується і оцінюється з
урахуванням їх впливу як на економічну ефективність, так і на розподіл доходів у суспільстві [4, 166].
Будь-яка галузь потребує для свого функціонування належного ресурсного забезпечення, зокрема у сфері
інформаційних технологій це програмні сервіси чи програмні продукти, які використовуються у сфері розробки та
обслуговування; апаратне забезпечення; інтелектуально-кадрові ресурси; фінансово-інвестиційне забезпечення;
науково-дослідна підтримка; інформаційно-маркетингове та консалтингове забезпечення (без якого користувач не
знатиме про нові досягнення у сфері інформаційних технологій); інтелектуальний капітал (який передусім
виражається у наявності кваліфікованих фахівців), інфраструктура інтелектуальної власності та її ресурси (наявність
ліцензій на використання тієї чи іншої технології у рамках здійснення своєї діяльності) [3, с. 303; 17; 18].
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Успішність
ринкових змін в Україні залежала від спроможності влади здійснити процес роздержавлення через механізм
заохочування ефективного менеджменту на основі чітких, прозорих, конкурентних та виважених умов. Економічні
трансформації в Україні, за великим рахунком, були похідними від шокової лібералізації. Суспільні відносини
жодним чином не були пов’язані з ринковими механізмами. Проблема полягає не в протиборстві людини із системою,
а у дієздатності держави контролювати фінансові, виробничі, людські ресурси [1, с. 11]. Ключову роль у розвитку
інститутів суспільного сектора економіки інноваційного типу має відіграє інтенсивність демократичних змін.
Лобіювання суспільних інтересів має стати законодавчо закріпленою нормою. З цих причин на особливу увагу в ході
реалізації стратегії інституціонально-структурних змін у суспільному секторі економіки заслуговує політика
формування соціального капіталу, адже індикатори його розвитку в Україні є недостатніми, що не дозволяє належним
чином підвищити ефективність реформ у суспільному секторі економіки інноваційного типу в умовах цифровізації.
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