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 є результатом глибокого наукового пошуку автора, науково обґрунтовує  
теоретико-методологічні засади та окреслює практичні шляхи зростання 
ефективності системи соціального страхування в нашій державі. 
Визначення дисертантом основних засад функціонування та розвитку 
системи соціального страхування за умов становлення соціально 
орієнтованої ринкової економіки, України обґрунтування концептуальних 
основ стратегії й тактики її реформування за умов політичної та економічної 
нестабільності підтверджують актуальність обраної проблематики, 
нагальність та науково-практичне значення проведеного нею дослідження. 

 

1. Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій 
дисертації 

Сформульовані дисертантом теоретико-методологічні положення та 
розроблені нею практичні рекомендації є належним чином обґрунтованими 
та повністю відповідають чітко визначеним меті і завданням дослідження. 
Зміст дисертаційного дослідження викладено у логічній послідовності, в 
достатній мірі присутні інновації як із боку застосованих методів аналізу, 
так із боку  пропозицій теоретичного і практико-прикладного характеру. 
Правильна структурованість викладеного матеріалу дисертації забезпечує 
адекватне алгоритмування вирішення поставлених завдань, спрямованих на 
визначення засад функціонування та розвитку системи соціального 
страхування за умов становлення соціально орієнтованої ринкової 
економіки, а також обґрунтування концептуальних основ стратегії й тактики 
її реформування за умов політичної та економічної нестабільності. 

Перший розділ дисертаційної роботи Підлипної Р. П. «Система 
соціального страхування як об’єкт державного регулювання економіки» 
присвячено детальному аналізу наукових здобутків економістів щодо 
теоретико-методологічних основ державного регулювання соціального 
розвитку (п. 1.1), систематизації інституціональних засадничих положень 
державної політики у сфері соціального захисту населення (п. 1.2), 
узагальненню принципів побудови соціального страхування у системі 
соціального захисту населення (п. 1.3). Теоретичні положення проведеного 
дисертаційного дослідження обґрунтовані шляхом вивчення та 
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узагальнення наукових поглядів провідних наукових шкіл, які досліджують 
питання забезпечення соціальної безпеки, реформування соціальної сфери 
та системи соціального страхування. 

У другому розділі «Концептуальні основи державного регулювання 
системи соціального страхування» на основі дослідження етапів 
становлення соціального страхування (п. 2.1) дисертантом обґрунтовано 
істотну роль соціального страхування в системі соціального захисту а також 
систематизовано соціальні ризики з метою виявлення шляхів їх 
нейтралізації для державної соціальної політики (п. 2.2). Зокрема, автор 
показала, що соціальне страхування є неоднозначним явищем у фінансовій 
системі держави. За результатами дослідження семантики поняття 
«соціальне страхування» виокремлено його основні форми прояву та 
доповнено інституційною формою. На особливу увагу заслуговує 
систематизація соціальних ризиків, оскільки це дає змогу методологічно 
обґрунтувати механізм управління соціальними ризиками, модель 
соціального захисту населення, а відтак, обрати дієві інструменти 
соціального страхування загалом. Системний підхід у дослідженні 
фінансових механізмів регулювання соціального страхування на сучасному 
етапі (п. 2.3) дозволив автору аргументовано довести, що удосконалювати 
механізм державного регулювання соціального страхування треба у 
площині активного соціального діалогу між державою, профспілками та 
роботодавцями з метою вироблення узгодженого бачення сучасної системи 
соціального захисту в Україні. 

У третьому розділі дисертації «Державне регулювання системи 
соціального страхування за умов політико-економічної нестабільності в 
Україні» дисертант сконцентрувала науковий пошук у площині ролі та 
значення соціального страхування у фінансовому забезпеченні соціального 
захисту населення (п. 3.1), провела ретельний аналіз впливу системи 
соціального страхування на рівень соціального розвитку в Україні (п. 3.2) та 
оцінили роль соціального страхування у подолані бідності (п. 3.3). 
Особливу цінність в даному контексті мають висновки Підлипної Р. П., 
щодо макроекономічної оцінки соціальної інфраструктури, яка вимагає 
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значних фінансових вливань, першочергово фінансується з бюджетних 
коштів і містить суттєвий перерозподільний потенціал. З позицій 
макрорівня значення має те, яку частку доходів домогосподарств формують 
такі трансферти з бюджетів різних рівнів. Проведене порівняння внесків на 
соціальне страхування з державними трансфертами дозволило оцінити 
ефективність державної політики у соціальні сфері. Зроблено висновок, що 
населення суттєво узалежнене від джерел фінансування соціальної 
допомоги та інших одержаних поточних трансфертів. Аргументовано, що в 
економіці добробуту соціальна сфера має вирішальне значення та виступає 
цільовою функцією соціальної політики. 

У четвертому розділі «Механізм державного регулювання системи 
соціального страхування в сучасних умовах» дисертантом проведено якісне 
оцінювання фінансування видаткових повноважень фондів соціального 
страхування за видами соціальних ризиків (п. 4.1), детально проаналізовано 
сучасні реалії пенсійного страхування та пенсійного забезпечення в Україні 
(п. 4.2) та здійснено емпіричне моделювання ресурсного забезпечення 
соціального страхування з прискіпливим аналізом проблем їх збалансування 
(п. 4.3). На основі об’єктних моделей соціальне страхування визначено як 
функцію від різних видів прояву, що відображають їх часові, просторові та 
інші стани, що дало змогу з принципово нових методологічних позицій 
розглянути поняття, структуру та значення соціального страхування для 
забезпечення соціального страхування в умовах становлення соціально 
орієнтованої ринкової економіки. 

У п’ятому розділі «Стратегічні напрями вдосконалення механізму 
державного регулювання системи соціального страхування як засобу 
стабілізації соціально-економічного розвитку України» доведено, що 
системи соціального страхування країн ЄС та України відрізняються не 
лише загальним навантаженням на фонд оплати праці, а й розподілом 
відповідальності за соціальне страхування (п. 5.1), детально розглянуто 
актуальні питання запровадження альтернативних видів соціального 
страхування в умовах скорочення бюджетного фінансування  
соціальної сфери в Україні (п. 5.2) та чітко окреслено перспективні напрями 
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модернізації системи соціального страхування в умовах адаптації до вимог 
світового господарства (п. 5.3). Дисертант зазначає, що загальнообов’язкове 
соціальне страхування не в змозі протистояти усім ризикам сучасного 
суспільства. Отже, альтернативою залишається недержавне соціальне 
страхування загалом і недержавне пенсійне забезпечення зокрема, а також 
обов’язкове та добровільне медичне страхування. 

Теоретичним підґрунтям проведеного дослідження є науковий 
доробок вітчизняних та зарубіжних науковців з проблематики державного 
регулювання соціального страхування, соціального захисту та соціального 
страхування, спеціалізовані періодичні видання. Аналітична частина 
дисертації побудована на аналізі нормативно-правових актів України, 
офіційно опублікованих статистичних даних Держаної служби статистики, 
Міністерства фінансів України та Національного банку України, статистиці 
міжнародних економічних організацій і міжнародних фінансових 
інституцій.  

Висновки та рекомендації дисертаційного дослідження Підлипної Р.П. 
є послідовними, достатньою мірою розкривають завдання та наукову 
новизну. Їх обґрунтованість та достовірність забезпечується також 
опрацюванням значної кількості наукової літератури з досліджуваної 
проблематики (310 джерел), ґрунтовним аналізом статистичної інформації, 
адекватним застосуванням загальних та спеціальних методів наукового 
пізнання.  

 

3. Наукова новизна результатів дисертаційної роботи 
Дисертація Підлипної Р. П. на тему: «Розвиток системи соціального 

страхування за умов становлення соціально орієнтованої ринкової 
економіки України» є завершеною науковою працею, присвяченою 
концептуальним основам стратегії й тактики реформування системи 
соціального страхування з урахуванням вітчизняних особливостей та 
світового досвіду.  

Дисертантом вперше визначено зміст поняття «система соціального 
захисту» на основі аналізу та синтезу базових категорій «соціальний 
захист», «соціальне страхування», «соціальне забезпечення», «соціальна 
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допомога» (стор. 74-76). В основу поняття «державне регулювання 
соціальної сфери» покладено синтез традиційного та наслідкового підходів, 
означено критерії типологізації загроз соціальній сфері з виокремленням 
ознак за джерелом виникнення, за наслідками та тривалістю дії, частотою 
виникнення, рівнем прийняття рішень, спрямованістю. Під системою 
соціального захисту (social safety nets) автор пропонує розуміти сукупність 
неприбуткових програм, які ґрунтуються на принципах соціального 
партнерства держави, роботодавців та найманих працівників і їх об’єднань, 
з метою запобігання та подолання бідності, а також допомоги особам, що 
опинилися на межі бідності, чи потребують допомоги у зв’язку з певними 
обставинами, та реалізуються як на державному рівні, так і приватно 
завдяки благодійним організаціям та неформальним допомогам приватних 
осіб. 

Дисертантом вперше розроблена методологія аналізу системи 
соціального страхування (стор. 182-194), яка розглядає соціальне 
страхування як систему, що здійснює вплив на усі сторони суспільного 
життя. Згідно запропонованої методики, розміщення значень окремих 
індикаторів державного регулювання соціального страхування у 
відповідних зонах стану дозволяє виявляти переважання зон задовільного та 
критичного станів досліджуваних індикаторів. Це дає змогу з принципово 
нових методологічних позицій розглянути поняття, структуру та значення 
соціального страхування для забезпечення соціального страхування в 
умовах становлення соціально орієнтованої ринкової економіки. Методику 
інтегрального оцінювання соціального розвитку автором вперше 
запропоновано доповнити індикатором оцінки впливу соціального 
страхування на соціальний розвиток із обґрунтуванням вагового коефіцієнта 
за допомогою аналізу головних компонент.  

Здобувач удосконалив систематизацію концепцій трактування суті 
соціального розвитку (стор. 39-41), що дало змогу згрупувати їх за двома 
основними напрямами: статичний (традиційний) підхід, представники якого 
трактують соціальний розвиток як певний стан захищеності соціальних 
інтересів особи і суспільства у широкому та вузькому значеннях; 
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наслідковий підхід, прихильники якого розглядають соціальний розвиток 
переважно як наслідок низки дій з боку держави, тобто комплексу заходів, 
спрямованих на забезпечення соціальних інтересів і соціальних потреб 
громадян. 

В дисертаційній роботі Підлипної Р. П. дістали подальший розвиток 
ідеї типологізації наукових досягнень у сфері соціальної політики (стор. 39-
41), обґрунтування впливу соціального страхування на соціальний розвиток 
держави з позицій фіскальних та регулюючих властивостей єдиного внеску 
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (стор. 239-246),  
ідеї євроінтеграційного вектора розвитку. 

Теоретичні положення, які викладено у дисертації, розширюють і 
вдосконалюють знання відносно сутності системи соціального страхування 
як підсистеми державного регулювання та його узгодженості із потребами 
соціального розвитку. 

Матеріали дисертаційного дослідження викладені логічно, 
послідовно, з грамотним використанням фахової термінології. Дисертаційна 
робота та автореферат дисертації є ідентичними за змістом, оформлені 
відповідно до вимог, що висуваються до докторських дисертацій.  

 

4. Теоретичне та практичне значення результатів дослідження 
Теоретичне і практичне значення одержаних результатів 

дисертаційного дослідження Підлипної Р. П. на тему: «Розвиток системи 
соціального страхування за умов становлення соціально орієнтованої 
ринкової економіки України» полягає у розробленні рекомендацій щодо 
удосконалення системи соціального страхування за умов становлення 
соціально орієнтованої ринкової економіки в Україні, спрямованих на 
забезпечення державного регулювання соціального страхування держави в 
умовах євроінтеграції. Впровадження запропонованих заходів на постійній 
основі дозволить ефективніше оцінювати вплив системи соціального 
страхування на соціальний розвиток та сприятиме удосконаленню 
механізмів державного управління соціальною сферою.  

Теоретичні положення, які викладено у дисертації, розширюють і 
вдосконалюють знання відносно сутності системи соціального страхування 
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як підсистеми державного регулювання та його узгодженості із потребами 
державного регулювання соціального страхування. Основні теоретичні 
положення дисертаційної роботи, напрацювання щодо комплексної 
методології аналізу системи соціального страхування на основі структурної 
компонентної взаємодії були використані кафедрою теоретичної та 
прикладної економіки Львівського торговельно-економічного університету 
при розробці методичного забезпечення з дисциплін «Політична економія», 
«Мікроекономіка», «Мікроекономіка», ряду фінансових дисциплін.  Наукові 
напрацювання дисертанта використано також при підготовці навчально-
методичного забезпечення з дисциплін «Соціальне страхування», 
«Соціальна політика» кафедри фінансів Ужгородського торговельно-
економічного інституту. Результати дисертаційного дослідження можуть 
бути використані в практиці системи соціального страхування України, 
зокрема щодо відносин з приводу і перерозподілу ВВП, їх мобілізації з 
різних джерел фінансування та використання на потреби соціальних ризиків 
і забезпечення матеріального благополуччя населення. 

Практичне значення визначається розробленням рекомендацій щодо 
удосконалення системи соціального страхування в умовах євроінтеграції. 
Зокрема, Департамент економічної політики Львівської обласної державної 
адміністрації використовує запропоновану дисертантом методологію 
діагностики стану системи соціального страхування на основі поєднання 
принципів системного, структурно-функціонального та цільового аналізів, 
що дозволило закласти дієві механізми, принципи й засоби реалізації 
інституційної політики у цьому напрямі. 

 

5. Повнота викладення наукових положень, висновків та рекомендацій 
дисертаційного дослідження в опублікованих працях 

Кількість та обсяг наукових публікацій за темою дисертаційного 
дослідження Підлипної Р. П. відповідає вимогам, встановленим до 
докторських дисертацій. Зокрема, автором опубліковано 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 
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наукометричних баз, 18 публікації за матеріалами науково-практичних 
конференцій, 5 публікацій в інших виданнях.  

 

6. Відповідність дисертації паспорту спеціальності 
Дисертаційне дослідження Підлипної Р. П. на тему: «Розвиток 

системи соціального страхування за умов становлення соціально 
орієнтованої ринкової економіки України» відповідає паспорту наукової 
спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним 
господарством. Порівняння змісту і логіки дисертаційної роботи та 
автореферату засвідчує ідентичність логіки викладення матеріалу, 
відповідність основних положень, висновків та рекомендацій.  
 

7. Ступінь використання матеріалів і висновків кандидатської 
дисертації 

Матеріали, висновки і науково-методичні рекомендації кандидатської 
дисертації Підлипної Р. П. на тему: «Аналіз стратегій діяльності 
торговельних підприємств», захищеної в 2010 р. за спеціальністю 08.00.09 – 
бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) на 
здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, не 
використовувалися у рецензованому дисертаційному дослідженні. 

 

8. Дискусійні положення та зауваження до роботи 
Позитивно оцінюючи наукові здобутки дисертанта в галузі теоретико-

методологічних та прикладних засад розвитку системи соціального 
страхування з метою забезпечення державного регулювання соціального 
страхування, у дослідженні присутні певні дискусійні положення: 

1. Автором ретельно досліджується система державного регулювання 
соціального страхування (стор. 48-50, рис. 1.2), сформулювала 
обґрунтований висновок, що суб’єкти забезпечення державного 
регулювання соціального страхування впливають на відповідні об’єкти, 
застосовуючи сукупність методів, важелів, інструментів для подолання 
загроз національним інтересам у соціальній сфері та реалізації пріоритетів 
соціальних інтересів ґрунтуючись у своїй діяльності на принципах 
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забезпечення державного регулювання соціального страхування та 
використовуючи норми чинної законодавчої бази, оскільки державне 
регулювання соціальної сфери забезпечується шляхом проведення 
виваженої соціальної політики відповідно до прийнятих в установленому 
порядку доктрин, концепцій, стратегій та програм. Однак, це дослідження 
автор проводить в межах оцінювання соціальної складової системи 
національної безпеки, що на нашу думку, дещо обмежує її точку зору, тоді 
як п. 1.3 дисертації присвячений саме проблемі соціального страхування у 
системі соціального захисту населення. 

2. У п. 2.1 здійснено семантичне дослідження поняття соціального 
страхування, що дозволило автору дійти висновку про багатогранність цієї 
економічної категорії, адже з одного боку – це сукупність страхових 
інститутів, з іншого – це система економічних відносин з приводу 
перерозподілу ВВП шляхом акумуляції внесків у фонди грошових коштів та 
подальше їхнє використання для забезпечення громадян при настанні 
страхових випадків. Разом з тим, у даному параграфі дисертаційної роботи 
надто багато уваги приділено ретроспективному аналізу еволюційних 
шляхів соціального страхування (стор. 93-104). Вважаємо, що більш 
реферативне викладення цього матеріалу жодним чином не зменшило би 
цінності дисертаційного дослідження. 

3. Дисертант презентувала методологію аналізу системи соціального 
страхування (стор. 182-194), що методологічно обґрунтовує значення 
соціального страхування для забезпечення соціального страхування в 
умовах соціально орієнтованої національної економіки. Однак, на нашу 
думку, доцільно було би навести порівняльну таблицю оцінених за 
допомогою методики значень для України та країн з розвиненою 
економікою і високим рівнем соціального забезпечення.  

4. У п. 4.2 дисертант здійснює аналіз пенсійного забезпечення і 
пенсійного страхування в Україні. Зокрема, з рис. 4.15 видно, що пенсійна 
система функціонує за гібридним принципом поєднання першого (солідарна 
система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування) та 
третього (система недержавного пенсійного забезпечення) рівнів пенсійного 
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забезпечення із перевагою першого рівня. Однак, останні інституційні зміни 
у даній галузі, зокрема ухвалена Верховною Радою України наприкінці 
2017 р. пенсійна реформа передбачає, починаючи з 2019 р. обов’язкові 
відрахування в межах другого рівня (накопичувальна система 
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування), тоді як, на 
жаль, третій рівень в українських реаліях себе не виправдав через високий 
рівень негативних факторів, зокрема корупції. Відтак, дисертанту варто 
було приділити цьому нагальному питанню більше уваги. 

5. Проведений у п. 5.1 аналіз зарубіжного досвіду функціонування 
системи соціального страхування є, безумовно, важливим і актуальним в 
контексті імплементації його найцінніших здобутків у вітчизняну практику. 
Однак, для довершеності здійсненого аналізу автору варто було би 
доповнити його елементами порівняння соціальних здобутків держав з 
економічними показниками їх розвитку. 

Вказані зауваження й дискусійні моменти не зменшують вагомості 
дослідження дисертанта і жодним чином не знижують його теоретичної та 
прикладної цінності. 

 
Загальний висновок 

 
Дисертаційну роботу виконано на високому науково-теоретичному 

рівні, а її прикладе значення є незаперечним в умовах сьогоденних 
трансформацій українського суспільства. Текст дисертації викладено 
логічно, грамотно, послідовно. Висновки і пропозиції належним чином 
обґрунтовані. Отримані результати успішно імплементовані в практичну 
діяльність наукових та державних установ. Основні положення 
дисертаційної роботи, винесені здобувачем до захисту, є повною мірою 
оприлюднені в опублікованих наукових працях, автореферат адекватно 
відображає суть та зміст дисертації, повністю їх відповідає. Тема 
дослідження відповідають паспорту спеціальності 08.00.03 – економіка та 
управління національним господарством.  

Таким чином, дисертаційна робота Підлипної Радміли Петрівни 
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