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 складової соціальної держави. Слід також відмітити, що тема дисертаційної 

роботи узгоджується із науковим напрямкам досліджень кафедри 

теоретичної та прикладної економіки Львівського торговельно-економічного 

університету, що додатково засвідчує її актуальність. 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, викладених у дисертації 

Ретельний аналіз дисертаційної роботи та автореферату Підлипної Р.П. 

показує глибину розробки дисертантом досліджуваної проблематики, 

новизну її наукового доробку. Слід відзначити логічну структурну побудову 

дисертаційного дослідження, що дозволило автору визначити фінансовий 

механізм регулювання соціального страхування на сучасному етапі та 

здійснити аналіз узгодженості системи соціального страхування із 

макроекономічним середовищем за умов політико-економічної 

нестабільності в Україні.  

В дисертаційній роботі вирішено ряд важливих наукових завдань 

методологічного та науково-методичного характеру. На позитивну оцінку 

заслуговує результативно-рекомендаційна частина, яка має  незаперечне 

практико-прикладне значення для національної економіки та економічної 

науки в цілому. Зокрема, автором запропоновано методологічний підхід до 

типологізації моделей розвитку системи соціального страхування залежно від 

масштабів і ефективності соціального страхування в системі соціального 

розвитку держави. Такий підхід дозволить диверсифікувати склад стратегій 

державного регулювання розвитку системи соціального страхування залежно 

від етапу її еволюції. 

Окремої уваги заслуговує концептуальний підхід до виокремлення 

системи соціального страхування як окремого сегменту відносин у системі 

соціальної сфери держави та провідного інструменту державної соціальної 

політики. Особливо цінним видається дослідження емпіричних моделей 

інституційно-ресурсного забезпечення соціального страхування та вирішення 

проблеми їх збалансування за умов скорочення бюджетного фінансування 
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соціальної сфери в Україні. Високої оцінки заслуговує методологічний підхід 

до типологізації загроз соціальній сфері з виокремленням ознак: за джерелом 

виникнення та наслідками дії, за тривалістю та частотою виникнення, 

спрямованістю на певні компоненти соціальної безпеки тощо. Автором 

удосконалено методику оцінювання ефективності державного регулювання 

соціального страхування шляхом доповнення використовуваних показників 

індикатором оцінювання  впливу соціального страхування на соціальний 

розвиток. 

Отож, зміст роботи Підлипної Р. П. повністю розкриває тему наукового 

дослідження, відповідає меті та завданням, заявленим дисертантом. 

Дисертаційна робота має яскраво виражений системний характер висвітлення  

задекларованої в гіпотезі проблеми, а сформульовані автором висновки та 

надані рекомендації належним чином обґрунтовані результатами 

проведеного дослідження. 

Для вирішення завдань дисертаційного дослідження автор використала 

адекватно підібрані методи пізнання. Зокрема, характер взаємозв’язків та 

взаємозалежностей між поняттями соціальна політика, соціальна система, 

соціальна держава встановлювався згідно системного підходу, для означення 

понятійного апарату системи соціального захисту вдало використано  

структурно-логічний та семантичний аналіз; джерела формування та напрями 

використання ресурсів соціального захисту та соціального страхування 

оцінювалися за допомогою кількісного та якісного порівняння. Низка методів 

статистичного та графічного аналізу успішно застосовувалась здобувачем 

для удосконалення інтегрального оцінювання державного регулювання 

соціального страхування. Ряд методів математичного аналізу (аналоговий, 

метод головних компонент,  системно-структурний аналіз, математичне 

моделювання) дозволили отримати високоінформативні значення індикаторів 

державного регулювання соціального страхування. 

Дисертація Підлипної Р. П. достатньою мірою проілюстрована якісним 

табличним та графічним матеріалом, що значно покращує сприйняття 
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наведеної автором інформації.  

 

3. Достовірність і наукова новизна положень та висновків, 

сформульованих у дисертаційній роботі 

Дисертаційне дослідження Підлипної Р. П. на тему: «Розвиток системи 

соціального страхування за умов становлення соціально орієнтованої 

ринкової економіки України» є завершеною науковою працею, що містить 

достатньо обґрунтовані й достовірні наукові результати. 

Серед найбільш вагомих наукових здобутків дисертанта варто 

відмітити наступні: 

1. Визначення теоретико-методологічних основ структуризації системи 

соціального страхування та засади її функціонування, встановлення 

взаємозв’язків між моделлю соціального страхування та соціальним 

розвитком суспільства (стор. 49-54).  

2. Дослідження компонентів соціального страхування на основі їх 

структури, взаємозв'язків між елементами та середовищем. Зокрема, на 

основі об’єктних моделей визначено соціальне страхування як функцію від 

різних видів прояву, що відображають їх часові, просторові та інші стани 

(стор. 73-82). Це дало змогу авторові з принципово нових методологічних 

позицій розглянути поняття, структуру та значення соціального страхування 

для забезпечення соціального страхування в умовах становлення соціально 

орієнтованої ринкової економіки (стор. 82-88). 

3. Вивчення причин недостатньої дієвості інституціонального базису 

системи соціального страхування та висвітлення шляхів узгодженості його із 

інтересами національної соціального розвитку (стор. 92-95, 113-15, 126-129). 

Проведена автором критеріальна типологізація загроз соціальній сфері 

дозволила виокремити ознаки за джерелом виникнення та наслідками дії, за 

тривалістю та частотою виникнення, спрямованістю на певні компоненти 

соціальної сфери тощо.  

4. Проведення ґрунтовного оцінювання видатків на соціальний захист 
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та соціальне забезпечення (стор. 157-169). Дисертант показала, що видатки на 

соціальний захист та соціальне забезпечення за досліджуваний період зросли 

майже у 10 разів та відіграють помітну роль не лише у структурі видатків 

зведеного бюджету України (більше 25%), а й у ВВП, адже 8,89% ВВП 

перерозподілялося через бюджет шляхом фінансування соціального захисту 

та соціального забезпечення. Застосування системного підходу дозволило 

автору визначити фінансовий механізм державного регулювання соціального 

страхування на сучасному етапі та здійснити аналіз узгодженості системи 

соціального страхування із макроекономічним середовищем за умов 

політико-економічної нестабільності в Україні.  

5. Проведення аналізу ролі й значення соціального страхування у 

фінансовому забезпеченні соціальної сфери (стор. 173-178).  Дисертантом 

виявлено, що зниження рівня і погіршення якості життя населення, 

недосконалість економічних і політичних реформ, майнова нерівність 

призводять до загострення соціальних суперечностей у суспільстві та 

зумовлюють зубожіння. На підставі проведеної автором якісної оцінки 

фінансування видаткових повноважень фондів соціального страхування за 

видами соціальних ризиків було запропоновано основні напрями 

реформування системи соціального страхування в Україні у контексті 

забезпечення соціального розвитку та добробуту населення.  

6. Обґрунтування ролі й місця соціального страхування у подолані 

бідності (стор. 202-211). Проведений дисертантом аналіз видатків 

соціального спрямування у зведеному бюджеті України та у ВВП засвідчив, 

що вони є пріоритетними для вітчизняної економіки, адже становлять більше 

половини сукупних видатків Зведеного бюджету України. Видаткам на 

соціальний захист і соціальне забезпечення притаманні суттєві 

перерозподільчі властивості, що дає змогу корегувати рівень споживання та 

пропорції розподілу у суспільстві. Проведений аналіз підтвердив існування 

стійкого зв’язку між сукупними доходами населення і соціальною 

допомогою та іншими поточними одержаними трансфертами.  
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7. Обґрунтування необхідності запровадження системи недержавного 

пенсійного як альтернативи державному пенсійному забезпеченню в Україні 

(стор. 306-323). Дисертант наголошує, що ситуацію загострюють 

недосконалість законодавчої бази; демографічні проблеми; труднощі 

економічного та політичного характеру, недовіра населення до фінансових 

інститутів; значне навантаження на роботодавців, зростання тіньового 

сектора економіки; відсутність державних програм з підтримки та 

популяризації недержавного пенсійного забезпечення та ін. Дослідження 

сучасного стану функціонування вітчизняної та зарубіжних систем 

соціального страхування послужило підставою для висновку про те, що лише 

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. 

4. Структура та зміст дисертаційної роботи 

Дисертаційна робота Підлипної Р. П. має чітку структурну побудову, 

що  включає анотацію, вступ, п’ять розділів власних досліджень (з логічним 

поділом на підрозділи), висновки, список використаних наукових джерел, що 

налічує 310 найменувань, та додатки. 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено мету, завдання, 

об’єкт і предмет дослідження, вказано основні положення наукової новизни 

та практичного значення результатів наукового доробку. 

У першому розділі синтезувавши підходи, запропоновано наступну 

дефініцію: державного регулювання соціального розвитку, як поєднання 

механізмів, інструментів та засобів, що застосовуються державою для 

удосконалення суспільних відносин, інститутів, норм та цінностей, 

орієнтованих на людину і спрямованих на збереження стабільності 

соціальних і культурних систем, захист життєво важливих інтересів громадян 

і суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізацію соціальних 
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ризиків і загроз, диспропорцій функціонування соціальної сфери (стор.41-

45). Проведено розмежування понятійного апарату дослідження 

проблематики у контексті соціальної держави, класифіковано за низкою 

ознак загрози соціальній сфері (стор. 45-48).  

Продемонстровано, що в основу диференціації різних моделей 

державного регулювання соціального покладено переважно участь держави у 

забезпеченні соціальних потреб населення та, відповідно, частку державного 

фінансування соціального захисту населення, а також рівень забезпечення 

добробуту в суспільстві (стор.59), запропоновано авторську класифікацію 

принципів державного регулювання розвитку системи соціального 

страхування (стор. 64-65). 

У другому розділі за результатами дослідження семантики поняття 

«соціальне страхування» виокремлено його основні форми прояву та 

доповнено інституційною (стор. 93). Аргументовано, що розвиток сучасного 

суспільства супроводжується не лише соціальними ризиками, а й 

соціальними конфліктами, які виконують як негативні, так і позитивні 

функції. Так, за умов демократії соціальний конфлікт виступає рушійною 

силою прогресу, підвищення рівня та поліпшення якості життя, задоволення 

потреб і модернізації суспільства загалом. Однак у «перехідних 

суспільствах» з постійною соціальною нестабільністю соціальні конфлікти 

створюють соціальну напругу, загострюють суперечності, зростають у 

масштабах, набуваючи стихійного характеру, стають неконтрольованими та 

призводять до деструктивних наслідків (стор. 121-125). 

У третьому розділі на основі дослідження показників державного 

регулювання соціального страхування та показників бідності виявлено 

істотну роль соціального страхування у подоланні бідності (стор. 166-167). 

Продемонстровано, що видатки на соціальний захист і соціальне 

забезпечення передбачають фінансування таких програм, як соціальний 

захист пенсіонерів, соціальний захист сім’ї, дітей та молоді, соціальний 

захист на випадок непрацездатності, соціальний захист ветеранів війни та 
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праці, соціальний захист інших категорій населення, допомога у вирішенні 

житлового питання, інша діяльність у сфері соціального захисту, соціальний 

захист безробітних, фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у 

сфері соціального захисту (стор. 170-171). Розглянуто показники оцінки рівня 

диференціації життя населення за даними Світового банку. Підтверджено 

висунуті твердження, про те, що в Україні має місце суттєва диференціація 

доходів населення. Частковий інтегральний показник соціального розвитку 

віднесено до зони незадовільного стану, адже за результатами аналізу 

індикаторів державного регулювання, більшість значень розміщені у зонах 

задовільного та критичного станів (стор. 186-195). Доведено необхідність 

удосконалення механізму ресурсного забезпечення соціального страхування 

враховуючи нестійку політичну та економічну ситуацію, що безпосередньо 

впливає на рівень державного регулювання соціального забезпечення 

громадян, а також суттєву залежність населення від обсягу соціальної 

допомоги та соціальних послуг, що надаються за рахунок коштів бюджету та 

позабюджетних цільових фондів. Обґрунтовано, що стійка та ефективна 

система соціального страхування є невід’ємною складовою соціального 

захисту громадян. 

У четвертому розділі на основі аналізу джерел формування та напрямів 

використання ресурсів системи соціального страхування визначено тенденції 

зміни та резерви росту (стор. 219-221), проведено оцінку виплат пенсій у 

розрізі розмірів, груп населення та регіонів (стор. 242-244). Проаналізовано 

та виявлено основні тенденції щодо структур джерел фінансування 

соціального захисту в Україні та соціальних внесків за платниками (стор. 

253-257). Автор приходить висновку, що пропорції розподілу 

відповідальності між суб’єктами системи соціального захисту першочергово 

визначаються тим, що соціальному страхуванню притаманні ключові ознаки 

страхування. 

У п’ятому розділі узагальнено практичний досвід соціального 

страхування в різних країнах, на підставі чого запропоновані рекомендації, 
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окреслено орієнтири щодо запровадження альтернативних видів соціального 

страхування в умовах Євроінтеграції. Оцінено можливі позитивні і негативні 

наслідки реформування в системі медичного соціального страхування. 

Висвітлено різноманітні питання запровадження альтернативних видів 

соціального страхування в умовах скорочення бюджетного фінансування 

соціальної сфери в Україні. Запропоновано механізм реалізації недержавного 

пенсійного забезпечення. 

Таким чином, напрошується висновок, що дисертаційна робота 

Підлипної Р. П. є самостійною оригінальною науковою працею, що 

ґрунтується на глибокій обізнаності автора в царині її наукового пошуку, а 

обґрунтовані наукові висновки та практичні рекомендації сприятимуть 

вдосконаленню інституціонального базису системи соціального страхування 

та його узгодженості із інтересами національної політики соціального 

забезпечення. 

5. Практичне значення отриманих результатів дослідження 

Імплементація результатів дисертаційного дослідження в практику 

системи соціального страхування України особливо важливі 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 провадження результатів дисертації 

використані у діяльності Регіонального філіалу Національного інституту 

стратегічних досліджень у м. Львові, департаменті економічної політики 

Львівської обласної державної адміністрації. Запропоновану автором 

методологію апробовано під час розробки Аналітичної записки до 

Адміністрації Президента України на тему «Системні заходи з протидії 

соціальній напруженості в умовах обмеженості ресурсів», що виконувалася в 

рамках науково-дослідної роботи НІСД «Пріоритети державно соціальної 

політики в умовах обмежених ресурсів». Результати дослідження 

використовуються в навчальному процесі Львівського торговельно-

економічного університету при викладанні та навчально-методичному 
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забезпеченні навчального процесу. 

6. Оцінка повноти викладення наукових положень, висновків та 

рекомендацій в опублікованих працях 

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. Всі публікації за темою дослідження повністю 

відображають зміст дисертації. Отож, список опублікованих наукових праць 

Підлипної Р. П. кількісно та якісно повністю відповідає вимогам, що 

висуваються до дисертаційних робіт. 

Всі теоретичні та практичні результати дослідження отримані автором 

самостійно. З наукових працю, опублікованих у співавторстві, в дослідженні 

використано тільки ті положення, які отримані дисертантом особисто.  

Зміст автореферату повністю відповідає положенням дисертаційної 

роботи.  

7. Відповідність дисертації паспорту спеціальності 

Результати дисертаційної роботи Підлипної Радміли Петрівни на тему: 

«Розвиток системи соціального страхування за умов становлення соціально 

орієнтованої ринкової економіки України» повністю відповідають паспорту 

наукової спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством.  

8. Дискусійні положення та зауваження до роботи 

Разом з тим, у роботі наявні окремі недоліки та дискусійні моменти, 

серед яких: 

1. Визначаючи дефініцію державного регулювання як поєднання 

механізмів, інструментів та засобів, що застосовуються державою для 

удосконалення суспільних відносин, інститутів, норм та цінностей, 

орієнтованих на людину і спрямованих на збереження стабільності 
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соціальних і культурних систем, захист життєво важливих інтересів громадян 

і суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізацію соціальних 

ризиків і загроз, диспропорцій функціонування соціальної сфери (стор. 45), 

хоча саме визначення є дещо ширшим і охоплює забезпечення належного 

рівня життя населення, розширене відтворення, людський розвиток та 

соціальний прогрес у суспільстві. 

2. На стор. 74 дисертант зазначає, що необхідним є закладення основ 

для формування ефективної моделі фінансового забезпечення соціальної 

сфери, посилаючись на перехід від планово-адміністративної економіки до 

ринкової, що на нашу думку, є не зовсім вдалим штампом, оскільки 

національна економіка не тільки усталено вважається ринково-орієнтованою, 

але й торує собі нові шляхи, пов’язані з євроінтеграцією. 

3. Дисертант відзначає, що сучасний етап реформування соціальної 

системи, що розпочався у 2015 р. і триває дотепер, відзначається широким 

обговоренням та законодавчим оформленням пенсійної системи України 

восени 2017 р. (стор. 105). Однак, автор не приділила достатньої уваги 

прийнятій у 2017 р. Пенсійній реформі, яка законодавчо окреслює шляхи 

оновлення цього виду соціального забезпечення. 

4. У дисертаційній роботі автор підкреслює той факт, що населення 

суттєво узалежнено від інших джерел фінансування соціальних допомог та 

інших одержаних поточних трансфертів, адже, їхнє значення у формуванні 

доходів населення є надзвичайно відчутним та складає більше третини 

сукупних доходів (стор. 175), однак практично не узгоджує цей постулат із 

тезою про необхідність економічного зростання України як джерела доходів 

та боротьби із бідністю. 

5. Розглядаючи зарубіжний досвід функціонування системи 

соціального страхування в контексті можливості його імплементації у 

вітчизняну практику, дисертант невиправдано багато уваги приділяє 

аспектам соціального страхування РФ (стор. 284-285, стор. 302), адже досвід 

цієї країни складно назвати передовим. 
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6. У роботі зустрічаються поодинокі невдалі фразеологізми, неточні 

граматичні конструкції, технічні описки комп’ютерного набору. 

Однак в цілому вказані зауваження й дискусійні моменти лише 

додатково підкреслюють складність та багатоаспектність тематики 

дослідження дисертанта і жодним чином не знижують його цінності. 

9. Ступінь використання матеріалів і висновків кандидатської 

дисертації 

В дисертації Підлипної Р. П. на тему: «Розвиток системи соціального 

страхування за умов становлення соціально орієнтованої ринкової економіки 

України», поданій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук 

відсутні матеріали, висновки і науково-методичні рекомендації її 

кандидатської дисертації «Аналіз стратегій діяльності торговельних 

підприємств», захищеної в 2010 р. за спеціальністю 08.00.09 – 

бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). 

Загальний висновок 

Оцінюючи в цілому дисертаційну роботу Підлипної Радміли Петрівни 

на тему: «Розвиток системи соціального страхування за умов становлення 

соціально орієнтованої ринкової економіки України», слід зазначити, що 

вона є самостійним та довершеним науковим дослідженням, в якому 

отримані нові науково обґрунтовані теоретичні та практичні результати, що 

вирішують наукове завдання модернізацієї системи соціального страхування 

у контексті забезпечення державного регулювання соціальної сфери України.  

Зміст автореферату повністю відображає основні положення 

дисертаційної роботи.  

Таким чином, за актуальністю обраної теми дослідження, методами 

його проведення, сукупністю отриманих висновків і наведених пропозицій, 

науковою новизною і теоретичним значенням дисертаційна робота Підлипної 

Радміли Петрівни на тему: «Розвиток системи соціального страхування за умов 

становлення соціально орієнтованої ринкової економіки України» повністю 

відповідає вимогам пп. 9, 10, 12, 13, 14 «Порядку присудження 
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