
 1



 2

сформовані та функціонують всі елменти такої системи і т. ін. 

З цих позицій тема дисертаційної роботи Підлипної Радміли Петрівни, яка 

спрямована на розроблення теоретико-методологічних засад, обґрунтування 

пріоритетів, механізмів і засобів державного регулювання розвитку системи 

соціального страхування за умов становлення соціально орієнтованої ринкової 

економіки в Україні, є, безумовно, актуальною.  

 

Зв’язок теми дослідження з державними та галузевими науковими 

програмами. 

Дисертація пов’язана з науковими планами кафедри теоретичної та прикладної 

економіки Львівського торговельно-економічного університету за темами: 

«Проблеми функціонування та розвитку економічних систем» (номер державної 

реєстрації 0111U008260), в межах якої досліджено компоненти державного 

регулювання розвитку соціального страхування, розроблено методику аналізу 

системи соціального страхування та ефективності державного регулювання його 

розвитку; «Проблеми метрологічного аналізу економічних систем» (номер 

державної реєстрації 0111U008262), де обґрунтовано інструменти та засоби 

державної політики забезпечення розвитку соціального страхування у контексті 

гармонізації моделі виробництва і споживання; «Методологічні та інституційні 

засади забезпечення фінансової стійкості банків України» (номер державної 

реєстрації 0115U004089), де представлено результати аналізу інституційного 

забезпечення фінансової стійкості банків; «Фінансове забезпечення інноваційно-

інвестиційного розвитку економіки України» (номер державної реєстрації 

0115U004090), де обґрунтовано систему показників оцінювання фінансової 

стабільності організацій системи соціального страхування; «Теоретико-

методологічне забезпечення розвитку і функціонування сфери товарного обігу 

України» (номер державної реєстрації 0116U006451), де розроблено методологію 

діагностики стану системи соціального страхування на основі поєднання 

принципів системного, структурно-функціонального та цільового аналізу, 

визначено критерії типологізації загроз соціальній сфері та обґрунтовано 
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методику інтегрального оцінювання впливу державного регулювання соціального 

страхування на параметри соціально-економічного розвитку держави. 

Перелік тем науково-дослідних робіт та охоплений значний період 

досліджень підтверджує, що робота над дисертацією мала багаторічний 

цілеспрямований характер. 

 

Новизна основних наукових положень, висновків і рекомендацій 

дисертаційної роботи. 

До результатів дослідження, які характеризуються науковою новизною, 

доцільно віднести: 

- по-перше, удосконалення теоретико-методологічних основ державного 

регулювання соціального розвитку за рахунок розвитку елементів системи 

державного регулювання соціальної сфери (п. р. 1.1 рукопису, рис. 1.2 на с. 49 

дисертації), обґрунтування етапності державної політики в аналізованій сфері 

(рис. 1.3, с. 54), формування класифікації принципів державного регулювання 

розвитку системи соціального страхування (п. р. 1.2, табл. 1.3, с. 63-64); 

- по-друге, розвиток концептуальних засад формування системи 

соціального страхування, зокрема дисертантом ідентифіковані та обґрунтовані 

системні взаємозв’язки і взаємовпливи соціального страхування в системі 

соціального захисту населення (п. р. 1.3 дослідження), що узгоджені з 

інструментами та засобами державного регулювання соціальної сфери. Такий 

підхід дозволяє реалізувати більш якісну державну політику у частині розвитку 

соціального страхування; 

- по-третє, подальший розвиток інструментарію державного регулювання 

системи соціального страхування шляхом обґрунтування форм прояву 

державного регулювання соціального страхування (табл. 2.2 на с. 94 рукопису), 

систематизації соціальних ризиків і загроз (рис. 2.4 на с. 110), а також соціальних 

конфліктів (рис. 2.5, с. 120), що потребують нівелювання в процесі становлення 

якісної системи соціального страхування; 

- по-четверте, подальший розвиток теоретико-прикладних засад 
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державного регулювання становлення системи соціального страхування шляхом 

обґрунтування конфігурації, елементного складу, структури та концептуальної 

послідовності створення, впровадження і реалізації фінансового механізму 

регулювання соціального страхування (с. 144-154 дисертації та зокрема рис. 2.11 

на с. 152); 

- по-п’яте, удосконалення методики оцінювання впливу системи 

соціального страхування на рівень соціального розвитку держави, що 

зреалізовано шляхом доповнення відповідних індикаторів оцінювання, які 

використовуються вітчизняними органами державного управління, показником 

впливу соціального страхування на соціальний розвиток держави, а також 

обґрунтування методичної послідовності та застосовуваних при цьому 

інструментів і методів оцінювання (п. р. 3.2 дослідження); 

- по-шосте, обґрунтування доцільності, можливостей та напрямів 

імплементації зарубіжного досвіду функціонування системи соціального 

страхування (п. р. 5.1 дослідження) із формуванням методики прогнозування 

ймовірних наслідків впливу застосування тих, чи інших форм, методів і засобів 

регулювання на якісні параметри системи соціального страхування, зокрема 

ймовірні позитивні і негативні наслідки державної політики реформування 

системи медичного соціального страхування подані в табл. 5.9 на с. 305 

дисертації; 

- по-сьоме, набуття подальшого розвитку практичних аспектів державної 

політики збалансування системи соціального страхування шляхом обґрунтування 

рішень з підсилення розвитку альтернативних видів соціального страхування в 

економіках, де превалює загальнообов’язкове державне соціальне страхування. У 

відповідних цілях здобувачем обґрунтовані положення механізму реалізації 

недержавного пенсійного забезпечення (табл. 5.11 на с. 308), визначені види 

недержавних пенсійних фондів, що потребують стимулювання свого розвитку 

(рис. 5.19 на с. 309), ідентифіковані умови здійснення недержавного пенсійного 

забезпечення (табл. 5.12 на с. 310), сформовано систему обмежень при здійсненні 

управління активами недержавного пенсійного фонду (табл. 5.14 на с. 316-317) та 



 5

ін.; 

- по-восьме, розвиток інструментарію планування державного регулювання 

системи соціального страхування держави в умовах глобалізації через визначення 

перспективних напрямів модернізації цієї системи в умовах адаптації 

національного господарства до вимог світового господарства. В цих цілях 

визначені відповідні стратегічні орієнтири модернізації системи соціального 

страхування і розвитку соціально орієнтованої економіки (с. 337-342 роботи), 

тактичні завдання модернізації (с. 342-345), обґрунтовані стратегічні пріоритети 

державної політики розвитку системи соціального страхування в Україні (рис. 

5.27 на с. 346); 

- по-дев’яте, обґрунтування концептуального підходу до виокремлення 

системи соціального страхування як окремого сегменту відносин в системі 

соціальної сфери держави та провідного інструмента державної соціальної 

політики із такими базовими елементами, як інститути та інституції 

загальнообов’язкового державного соціального страхування та добровільного 

соціального страхування, інституції соціальної інфраструктури; 

- по-десяте, надання подальшого розвитку інституційного базису 

державного регулювання розвитку системи соціального страхування за такими 

напрямами, як інформаційний, стратегічний та мотиваційний; 

- по-одинадцяте, подальший розвиток понятійно-категоріального апарату 

теорії економіки та управління національним господарством у частині уточнення 

змісту поняття «державне регулювання соціального розвитку» на засадах 

безпекоорієнтованого принципу, за якого соціальний захист посідає визначальне 

місце, забезпечується збереження стабільності соціальних і культурних систем, 

захист життєво важливих інтересів громадян і суспільства, своєчасне виявлення, 

запобігання і нейтралізація соціальних ризиків і загроз, диспропорцій 

функціонування соціальної сфери; 

- по-дванадцяте, формування системи принципів державного регулювання 

розвитку системи соціального страхування, яку розвинуто принципами 

повноцінності елементів складу системи, розвиненості взаємозв’язків між ними, 
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паритетності розвитку державного та альтернативного страхування, ефективності 

адміністрування системи та ринкового саморегулювання, модернізації системи і 

впровадження нових інституцій, основоположності страхового принципу.  

У результатах дослідження містяться й інші положення, що 

характеризуються доволі високим рівнем наукової новизни. 

 

Обґрунтованість і достовірність наукових висновків. 

Загалом, основні положення, що виносяться на захист, свідчать про 

фундаментальність, комплексність та системність наукового дослідження. 

Наукові положення, висновки і рекомендації дисертації мають високий ступінь 

обґрунтованості, що зумовлюється докладним вивченням, аналізом та 

узагальненням значного обсягу сучасних наукових джерел (310 найменування) з 

питань державного регулювання національної економіки та її сегментів, розвитку 

соціально орієнтованої системи економіки та становлення системи соціального 

страхування, застосуванням здобувачем сучасних методів наукового пізнання, 

статистичних та економіко-математичних методів. 

Заслуговує на увагу і чіткий підхід автора безпосередньо до методології 

дослідження. В роботі відсутні методологічні протиріччя. Кожний наступний 

висновок спирається на теоретичне осмислення попереднього, аналіз вихідної 

інформації, а також наукових і практичних напрацювань з проблематики 

дослідження. Одержані результати пройшли апробацію на наукових і науково-

практичних конференціях, опубліковані у провідних фахових наукових виданнях. 

Сформульовані в дисертації наукові положення, висновки й рекомендації 

відзначаються достовірністю, яка забезпечена значним обсягом матеріалів 

офіційної статистики, зібраними та узагальненими особисто здобувачем 

статистичними матеріалами. Впровадження пропозицій дисертації в практику 

роботи державних органів влади, а також в навчальний процес підтверджується 

відповідними документами. 

Таким чином, аналіз дисертаційної роботи, розроблених і представлених у 

ній наукових положень та практичних рекомендацій дозволяє зробити висновок 
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про обґрунтованість і достовірність отриманих результатів. 

Узагальнюючи наукові результати дисертаційної роботи, доцільно 

зауважити, що у сукупності вони доповнюють і розвивають теорію державного 

регулювання національної економіки в частині розвитку системи соціального 

страхування в умовах становлення соціально орієнтованої ринкової економіки 

держави.  

 

Практична цінність дисертаційної роботи. 

Практична цінність дисертаційної роботи Підлипної Радміли Петрівни 

підтверджується тим, що його теоретичні положення, висновки і рекомендації 

доведені до рівня практичних методик, які можуть бути безпосередньо 

використаними в системі державного регулювання національної економіки. 

Результати дисертаційної роботи, зокрема методичний підхід до оцінювання 

державного регулювання розвитку системи соціального страхування в системі 

соціальної безпеки України, використані у діяльності Регіонального філіалу 

Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові (довідка № 1/13-2 

від 08.02.2017 р.); обґрунтовані за результатами діагностики стану системи 

соціального страхування інструменти та засоби державної політики розвитку 

інститутів соціального страхування на регіональному та місцевому рівнях 

використані  Департаментом економічної політики Львівської обласної державної 

адміністрації (довідка ДП № 15/01 від 18.01.2017 р.); наведені у дисертації 

рекомендації щодо врахування соціальних факторів при оцінюванні ефективності 

функціонування системи соціального страхування та її впливу на розвиток 

національної економіки використані в роботі науково-дослідної лабораторії 

економічної оцінки Львівського торговельно-економічного університету (довідка № 

327/01-1.08 від 15.02.2017 р.). 

Теоретико-методологічні та прикладні результати дисертаційної роботи 

використані у навчальному процесі Львівського торговельно-економічного 

університету при розробці методичного забезпечення з дисциплін «Політична 

економія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка» (довідка № 372/01-1.08 від 
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16.02.2017 р.) та Ужгородського торговельно-економічного інституту Київського 

національного торговельно-економічного університету при підготовці навчально-

методичного забезпечення з дисциплін «Соціальне страхування», «Соціальна 

політика» (довідка № ДО-07/02 від 07.02.2017 р.). 

 

Повнота викладу основних положень, висновків і рекомендацій в 

опублікованих працях. 

Основні наукові положення й результати дослідження за темою дисертації 

опубліковано у 47 наукових працях. Загальний обсяг опублікованих праць 

становить 70,5 друк. арк., у т. ч. автору належить 66,94 друк. арк., серед них: 2 

одноосібні монографії, 22 статей у наукових фахових виданнях, з яких 4 включені 

до міжнародних наукометричних баз, 18 публікації за матеріалами науково-

практичних конференцій, 5 публікацій в інших виданнях. 

Статус, обсяги та зміст публікацій відповідають встановленим вимогам 

МОН України. 

 

Оцінка мови та оформлення дисертації та автореферату. 

Дисертаційна робота складається зі вступу, п’яти розділів з висновками 

наприкінці кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел і 

додатків. Загальний обсяг дисертації складає 462 сторінки. Робота написана 

грамотно, державною мовою. Тексту рукопису притаманна логічність викладення 

матеріалу, цілісність та пов’язаність. Термінологія дисертаційної роботи є 

загальновизнаною науковою. Оформлення як дисертаційної роботи, так і 

автореферату відповідає вимогам «Порядку присудження наукових ступенів», при 

цьому автореферат стисло і достатньо повно передає зміст дисертації і не містить 

наукових висновків і положень, які відсутні в дисертації. 

 

Зауваження щодо змісту дисертаційної роботи. 

У цілому, високо оцінюючи результати дослідження, слід зазначити, що 

робота не позбавлена окремих дискусійних положень і недоліків, серед яких 
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необхідно відзначити наступні. 

1. У першому розділі дисертації доцільно було більш деталізовано 

представити (у т. ч. окремим структурним підрозділом) результати дослідження 

автора щодо, по-перше, сутнісно-змістових характеристик системи соціального 

страхування; по-друге, складу елементів цієї системи та взаємозв’язків між ними; 

по-третє, місця цієї системи в системах більш складного порядку – соціальної 

сфери та/або державного регулювання національного господарства. 

2. У другому розділі дослідження – «Концептуальні основи державного 

регулювання системи соціального страхування» – автор навела низку положень, 

де показала відповідні інструменти і засоби, що можуть використовуватися 

державою в цілях регулювання розвитку системи соціального страхування, 

особливо це стосується механізму, представленого у п. р. 2.3. Разом із тим, у 

результатах другого розділу роботи слід було детальніше представити увесь 

спектр методів, механізмів, інструментів та засобів державного регулювання в 

аналізованій сфері. 

3. В окремих структурних частинах дослідження здобувач відобразила 

взаємозв’язки і взаємовпливи державного регулювання соціального страхування 

та становлення соціально орієнтованої ринкової економіки. Проте, цьому аспекту 

дослідження слід було проділити дещо більше уваги. Зокрема, в аспектах: на які 

параметри соціально орієнтованої економіки впливає соціальне страхування; 

рівня сформованості соціально орієнтованої економіки в Україні та впливу на її 

становлення утвореної в державі системи соціального страхування і ефективності 

її державного регулювання; напрямів узгодженого розвитку соціального 

страхування і соціально орієнтованої економіки.    

4. У п. р. 3.2 у табл. 3.14 дисертації (с. 192-193) та в табл. 3 на с. 21 тексту 

автореферату подані значення індикаторів державного регулювання соціального 

розвитку в Україні. Проте, використані індикатори, скоріше, слугують критеріями 

соціального розвитку і в меншій мірі характеризують ефективність державного 

регулювання. Доречно було також сформувати систему індикаторів оцінювання 

соціального страхування та здійснити емпіричний аналіз взаємозв’язків між ними. 
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5. Результати дослідження, подані у четвертому розділі дисертації, варто 

було звести в єдину систему пов’язаних між собою елементів та представити у 

вигляді розробленого автором механізму державного регулювання системи 

соціального страхування в сучасних умовах розвитку економіки України та її 

соціальної сфери. 

6. У п. р. 5.1 подані результати аналізу зарубіжного досвіду функціонування 

системи соціального страхування. Втім, поданий матеріал доречніше було 

представити у вигляді 2-х частин: теоретико-аналітичної (із розміщенням тексту у 

першому або другому розділі роботи) та рекомендаційної (із поданням висновків 

у п’ятому розділі щодо конкретних заходів державного регулювання адаптованих 

для сучасного етапу розвитку системи соціального страхування в Україні). 

7. У п. р. 5.2 наведені актуальні питання запровадження альтернативних 

видів соціального страхування в Україні, що вельми актуально. Проте, слід було 

деталізувати т. зв. «дорожні карти» державної політики впровадження найбільш 

важливих і перспективних альтернативних видів соціального страхування, до 

прикладу, медичного.  

8. Важливим доробком здобувача стало обґрунтування напрямів 

модернізації системи соціального страхування України в умовах адаптації до 

вимог світового господарства (п. р. 5.3 дослідження). Проте пропозиції в 

дійсності стосуються пропонованих автором напрямів розвитку цієї системи. 

Системнішим результатом дослідження стало б обґрунтування саме аспектів 

модернізації системи, зміни складу її елементів, взаємозв’язків між ними, т. зв. 

«виходів» з системи тощо.        

Проте наведені дискусійні положення і недоліки істотно не впливають на 

загальну позитивну оцінку дисертації. 

 

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам. 

Дисертація Підлипної Радміли Петрівни є самостійно виконаною, завершеною 

науковою працею, в якій отримані нові науково-обґрунтовані результати, що у 

сукупності вирішують актуальну науково-практичну проблему – розроблення 
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