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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми дослідження. В умовах формування соціально 

орієнтованої економіки інноваційного типу головним об’єктом дослідження 

економічної науки стає людина, розвиток її потенціалу та його реалізація, що 

обумовлює необхідність реформування соціальної політики України, визначення її 
змісту, структури й механізму втілення задля реалізації людського потенціалу та 

забезпечення належного рівня і якості життя.  

Сьогодні дієвість соціальної політики в державі залишається вкрай низькою, а 
важелі і механізми реалізації є малоефективними, оскільки зосереджені на 

забезпеченні лише мінімальних соціальних гарантій та стандартів. Про це свідчать 

наявність низки усталених проблем демографічного характеру, у сферах 
забезпечення продуктивної зайнятості і доходів, соціального захисту, якісного 

медичного обслуговування та освіти, розвитку житлово-комунального господарства 

та інфраструктури, наслідком яких є низький рівень соціально-економічної безпеки 

громадян та стандартів життя, соціально-економічного та інноваційного розвитку 
національної економіки в цілому. 

Вирішення означених проблем, як свідчить світовий досвід, можливе лише 

шляхом трансформації соціальної політики від звуженого підходу до її реалізації 
(мінімальний рівень  соціального забезпечення) до розширеного (інтелектуалізація 

праці, створення умов для всебічного розвитку особистості та реалізації її 

потенціалу), а відтак, потребує чіткого окреслення перспективних шляхів 
застосування соціальних інновацій, розроблення конкретних заходів і технологій 

щодо їхнього практичного впровадження, створення методик їх оцінювання в 

умовах формування соціально орієнтованої економіки інноваційного типу. 
Вивчення взаємозв'язку таких фундаментальних процесів, як інноваційний та 

соціальний розвиток, знаходилося у площині міждисциплінарних досліджень 

зарубіжних учених, зокрема Д. Белла, Дж. Бернала, Дж. Б'юкенена, І. Валерстайна, 
К. Келлі, М. Кондратьєва, Дж. Коулмана, Т. Куна, К. Луки, К. Перес-Перес, 

І. Пригожина, О. Тофлера, Й. Шумпетера, К. Фрідмена, Ф. Фукуями та ін. Значним 

внеском у розробку теоретичних, методичних та прикладних проблем соціальної 
політики та її трансформації стали праці таких вітчизняних вчених: Ю. Бажала, 

Д. Богині, Ю. Білоусової, З. Галушки, А. Гальчинського, В. Гейця, О. Грішнової, 

О. Комарової, В. Куценко, Е. Лібанової, О. Левченка, О. Магопець, О. Маліцького, 
О. Макари,  А. Мельник, О. Меха, О. Новікової, О. Поповича, В. Савченка, 

М. Семикіної, О. Стефанишин, Н. Ушенко, Л. Федулової та інших. 

Однак аналіз і оцінка впливу інноваційної трансформації на соціальну 
політику в системі національної  економіки не отримали належної інтерпретації, а 

нові форми та механізми використання інноваційних чинників для 

людиноцентричного розвитку економіки виявилися недостатньо вивченими 

науковими проблемами. На сьогодні відсутні не тільки концепція, але і методична 
основа для комплексної оцінки інноваційної трансформації соціальної політики в 

системі управління соціально орієнтованою ринковою економікою інноваційного 

типу. Саме цим зумовлений вибір теми роботи, її мета, завдання, логіка і структура 
викладу результатів дослідження.  
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 
безпосередньо пов’язана з тематикою науково-дослідних робіт Львівського 

національного університету імені Івана Франка за такими темами: «Державне 

програмування сталого розвитку національної економіки: теоретичні і прикладні 
аспекти» (державний реєстраційний номер 0108U008917), у межах якої автором 

сформовано визначення поняття «інноваційна трансформація соціальної політики», 

обґрунтовано її складові та компоненти регулювання, розроблено науково-
методичний підхід до оцінювання впливу інноваційного розвитку на соціальну 

політику; «Наукові засади формування стратегій сталого розвитку в Україні» 

(державний реєстраційний номер 0116U001678), під час виконання якої автором 
обґрунтовано пріоритетні напрями та організаційно-економічний механізм 

інноваційної трансформації соціальної політики. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є поглиблення 
теоретико-методичних засад та розробка науково-практичних рекомендацій щодо 

інноваційної трансформації соціальної політики. Для досягнення визначеної мети в 

дисертації поставлено та вирішено такі завдання: 

 уточнити трактування інноваційної трансформації соціальної політики; 

 оцінити динаміку та тенденції макроекономічного розвитку з 

урахуванням світового досвіду інноваційної трансформації соціальної політики; 

 розробити методичний підхід до оцінки інституційно-економічних 

інструментів інноваційної трансформації соціальної політики в контексті соціально-
економічної безпеки країни; 

 удосконалити методичні положення щодо оцінювання рівня інноваційної 

трансформації соціальної політики на макро- та мезорівнях; 

 запропонувати пріоритетні напрями інноваційної трансформації 
соціальної політики; 

 обґрунтувати концептуальні засади удосконалення організаційно-

економічного механізму інноваційної трансформації соціальної політики України; 

 розробити науково-методичний підхід до вибору та формування програм 

інноваційної трансформації соціальної політики України. 
Об’єктом дослідження є процес інноваційної трансформації соціальної 

політики України.  

Предметом дослідження є теоретико-методичні засади та науково-практичні 
рекомендації щодо інноваційної трансформації соціальної політики України. 

Методи дослідження. У процесі дослідження використано такі методи:  

історичний метод –під час вивчення ґенези розвитку теорій інноваційної економіки  та 
соціальної політики (п. 1.1); системно-структурного, просторового аналізу, логічного 

узагальнення, синтезу, порівняння, індукції та дедукції – задля визначення сутнісної 

характеристики поняття «інноваційна трансформація соціальної політики» 
«інституціональне середовище інноваційної трансформації соціальної політики», 

«соціально-економічна безпека», «соціально-економічний добробут», «інноваційний 

розвиток національної економіки», «організаційно-економічний механізм інноваційної 
трансформації соціальної політики» (п. 1.1; 1.2; 1.3), з метою розробки методики аналізу 

і оцінки співвідношення рівня соціально-економічного добробуту та інноваційного 

розвитку (п. 2.3); під час розробки системи показників оцінювання рівнів соціально-
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економічної безпеки, соціально-економічного добробуту та інноваційного розвитку 
національної економіки в контексті міжнародних порівнянь та на регіональному рівні 

(п. 2.2; 2.3); економіко-статистичні – під час опрацювання статистичних показників з 

метою оцінювання рівнів соціально-економічної безпеки, соціально-економічного 
добробуту та інноваційного розвитку національної економіки в контексті міжнародних 

порівнянь та на регіональному рівні (п. 2.2; 2.3); стратегічного аналізу – під час 

групування країн (регіонів держави) за рівнем співвідношення показників соціально-
економічного добробуту та інноваційного розвитку (п. 2.2; 2.3) та з метою вибору типу 

політики щодо інноваційної трансформації соціальної політики регіону (п. 3.3); 

програмно-цільовий – під час аналізу стратегій розвитку соціально орієнтованої 
економіки інноваційного типу (п. 2.1) та задля формування програм інноваційної 

трансформації соціальної політики регіонів держави (п. 3.3).  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у поглибленні теоретичних 
положень, розробці науково-методичних підходів і практичних рекомендацій щодо 

інноваційної трансформації соціальної політики. Основними результатами, що 

відображають наукову новизну дисертації, є такі:  
удосконалено: 

 теоретичні положення щодо визначення сутності поняття «інноваційна 

трансформація соціальної політики», яке, на відміну від існуючих, трактується як 

процес формування якісно нової соціальної політики, метою якої є не лише 
забезпечення гідного життя людини, а створення умов для її розвитку та гармонізації 

відносин із навколишнім середовищем, що враховує взаємодію соціальної, 

економічної та інноваційної політик, спрямована на людино центричний розвиток 
економіки, досягнення високого рівня добробуту суспільства і соціально-

економічної безпеки шляхом активізації людського потенціалу та впровадження 

соціальних інновацій; 

 методичні положення щодо оцінки інституційно-економічних 

інструментів інноваційної трансформації соціальної політики, які, на відміну від 

існуючих, враховують необхідність оцінки рівня соціально-економічної безпеки та 

передбачають застосування полікомпонентного підходу до визначення  інструментів 
інноваційної трансформації соціальної політики на основі використання індикаторів 

соціально-економічної безпеки в контексті міжнародних порівнянь; 

 методичні підходи щодо оцінювання рівня інноваційної трансформації 

соціальної політики на макро- й мезорівнях, які, на відміну від існуючих, 
передбачають використання індексів інноваційного розвитку та соціально-

економічного добробуту країн ЄС і України на макрорівні, а також регіонів України 

– на мезорівні, дослідження їх взаємозв’язку, що дозволяє визначати відхилення від 
точки соціально-економічної рівноваги в бік домінування інноваційного або соціально-

економічного розвитку та, відповідно, основні стратегічні напрями й пріоритети 

інноваційної трансформації соціальної  політики, необхідні для забезпечення соціально-
економічного зростання та інноваційних перетворень в Україні й регіонах з 

урахуванням європейського досвіду; 

дістали подальшого розвитку: 

 оцінка динаміки та тенденції макроекономічного розвитку в контексті 

світового досвіду інноваційної трансформації соціальної політики, що, на відміну від 
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існуючих, базується на систематизації світового досвіду інформаційного 
забезпечення вимірювання та оцінки результатів і наслідків інноваційної 

трансформації соціальної політики на основі дослідження методик оцінки якості 

життя населення, людського потенціалу та інноваційного розвитку і полягає в 
порівнянні показників соціальної сфери, соціально-економічного та інноваційного 

розвитку України та країн ЄС, що дозволяє здійснювати класифікацію взаємовпливів 

соціальних та інноваційних змін, визначати зв’язки між інноваційними і соціальними 
зрушеннями у розвитку національної економіки; 

 пріоритетні напрями інноваційної трансформації соціальної політики 

України, що, порівняно з відомими, передбачають перехід від вузької (економічно 

сфокусованої) до широкої (людиноцентричної й інноваційно орієнтованої) 
соціальної політики, та базуються на таких ключових факторах як освітньо-

кваліфікаційний й інтелектуальний потенціал суспільства, політика доходів і 

політика зайнятості, міра соціальної диференціації, міграційні процеси; 

 концептуальні засади організаційно-економічного механізму 

інноваційної трансформації соціальної політики України, які, на відміну від 

існуючих, базуються на елементах інституційного середовища як  формалізованого 
закріплення правил та норм поведінки і взаємодії між різними інституційними 

утвореннями за напрямами забезпечення високого рівня соціально-економічного 

добробуту й інноваційного розвитку, та структурно-логічній моделі взаємозв’язку  
складових соціальної політики й показників інноваційного розвитку України, яка 

орієнтована на поглиблення інтелектуалізації як гуманістичного імперативу сучасної 

моделі економічного розвитку; 

 методичний підхід до вибору та формування програм інноваційної 
трансформації соціальної політики України, відмінністю якого є урахування 

необхідності забезпечення диференційованого підходу до реалізації державної 

соціальної політики та її інноваційної трансформації, подання програм у вигляді 
сукупності блоків, які відображають загальну схему їх розробки та реалізації, 

послідовне представлення типів програм інноваційної трансформації соціальної 

політики, їх елементів, в основу вибору яких покладено такі критерії як 
конкурентоспроможність, здатність до відтворення соціально-економічної системи, 

соціально-економічна безпека. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

концептуальні та методичні підходи, запропоновані у дисертації, можуть бути 
використані при розробці заходів та програм інноваційної трансформації соціальної 

політики на різних економічних рівнях.  

Результати дослідження автора використані департаментом соціального 
захисту населення Львівської обласної державної адміністрації під час оцінювання 

соціально-економічного становища Львівської області (довідка №17/13-04 від 

29.08.2016 р.) та науково-технологічною радою Регіональної агломерації 
«Дрогобиччина» під час розроблення пріоритетних напрямів і програми соціально-

економічного та інноваційного розвитку Дрогобиччини на 2017 рік (довідка №17/02-

27 від 16.05.16 р.). 

Основні теоретичні, методичні та практичні результати дисертаційної роботи 

використовуються в навчальному процесі Львівського національного університету 
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імені Івана Франка під час викладання дисциплін: «Економіка України», «Державне 

програмування розвитку людського потенціалу», «Актуальні проблеми прикладної 

економіки» (довідка №26 від 23.01.2016 р.) та Інституту екології, природоохоронної 

діяльності та туризму ім. В. Чорновола Національного університету «Львівська 

політехніка» під час викладання дисциплін: «Організація туризму (Основи 

туризмознавства)», «Географія туризму» (довідка №18 від 10.10.2016 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною 

науковою працею, у якій викладено авторський підхід щодо інноваційної 

трансформації соціальної політики України. Основні наукові результати, висновки та 

пропозиції, сформульовані у дисертації, належать особисто автору.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення й результати 

дисертаційного дослідження доповідалися й обговорювалися на міжнародних 

науково-практичних конференціях: «Актуальні проблеми розвитку національної 

економіки України» (м. Львів, 13–14 травня 2011 р.), «Розвиток України в ХХІ 

столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми» 

(м. Тернопіль, 10 червня 2011 р.), «Питання сучасної науки і освіти» (м. Київ, 11–13 

липня 2011 р.), «Розвиток національних економік в умовах глобальної 

нестабільності» (м. Одеса, 15–16 лютого 2013 р.), «Економічний ріст в умовах 

державно-приватного партнерства» (м. Дніпропетровськ, 15–16 березня 2013 р.),  

«Розвиток національної економіки України: нові реалії та можливості в умовах 

євроінтеграції» (м. Запоріжжя, 28 жовтня 2016 р.) та всеукраїнських науково-

практичних конференціях: «Актуальні проблеми сьогодення: науковий підхід до їх 

вирішення» (м. Тернопіль, 30–31 жовтня 2011 р.), «Українська наука: минуле, 

сучасність, майбутнє» (м. Тернопіль, 24–25 травня 2012 р.), «Перспективи та 

механізм забезпечення розвитку підприємств в умовах змін ринкового середовища» 

(м. Одеса, 28–29 жовтня 2016 р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 21 одноосібну наукову 

працю, у тому числі: 12 статей, з них 10 – у фахових виданнях (в тому числі 2 

статті – у науковому виданні, що включене до міжнародних наукометричних баз 

даних), 2 – в інших виданнях; 9 публікацій – у збірниках матеріалів наукових 

конференцій. Загальний обсяг публікацій, що відображають зміст дисертації й 

належать особисто автору, становить 5,62 др. арк. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг роботи становить 

273 сторінки. Обсяг основного змісту роботи викладено на 197 сторінках, які 

включають 15 таблиць, 33 рисунки. Список використаних джерел налічує 298 

найменувань на 30 сторінках, 8 додатків розміщено на 46 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У першому розділі «Теоретико-методичні основи інноваційної 

трансформації соціальної політики України» розкрито економічний зміст поняття 

«інноваційна трансформація соціальної політики» та основних його елементів, 

обґрунтовано інституційне середовище інноваційної трансформації соціальної 
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політики України, окреслено методичні підходи до оцінювання впливу інноваційної 

трансформації на формування соціальної політики України в контексті 

міжнародного досвіду.  

Побудова соціально орієнтованої ринкової економіки інноваційного типу 

передбачає переосмислення основних цілей соціальної політики на основі її 

взаємозв’язку із економічною та інноваційною політиками. Визначено, що 

традиційну соціальну політику можна розглядати як політику, спрямовану передусім 

на забезпечення мінімальних соціальних гарантій та стандартів життя населення, а 

також формування умов для відтворення людських ресурсів, людини-працівника, 

забезпечення його основних потреб (матеріальних і нематеріальних), якій 

притаманні такі ознаки: розвиток людини задля розвитку економіки; витрачання 

більшої частини доходу на задоволення матеріальних потреб; спрямування 

соціалізації праці на зменшення частки тяжкої фізичної праці та покращення умов 

праці. Обґрунтовано, що такі підходи до формування та реалізації соціальної 

політики не здатні вирішити існуючі протиріччя за умов нестабільного соціально-

економічного розвитку, оскільки не забезпечують мінімальні соціальні гарантії та 

стандарти рівня й якості життя населення, не сприяють зменшенню соціальної та 

економічної нерівності, зниженню соціальної напруги, зростанню добробуту 

населення, забезпеченню соціально-економічної безпеки та стабільності в 

суспільстві, якісному розвитку та раціональному використанню людського 

потенціалу, як одного з ключових ресурсів економіки в умовах інноваційного 

розвитку.  

Визначено, що під інноваційною трансформацією соціальної політики 

розуміємо процес формування такої політики, що враховує взаємодію соціальної, 

економічної та інноваційної політик, спрямована на людиноцентричний розвиток 

економіки, досягнення високого рівня добробуту суспільства і соціально-

економічної безпеки шляхом активізації людського потенціалу та оптимального 

використання інновацій, зокрема соціальних, а також гармонізацію її відносин з 

природою на інноваційних засадах. Обґрунтовано, що основною метою інноваційної 

трансформації соціальної політики є формування соціально орієнтованої економіки 

інноваційного типу, що гарантує соціально-економічну безпеку, економічне 

зростання та конкурентоздатність національної економіки, забезпечення соціально-

економічного добробуту та інноваційного розвитку й спрямована на досягнення 

сталого економічного розвитку та макроекономічної рівноваги, а також ефективну 

реалізацію людського потенціалу. 

На основі узагальнення особливостей інноваційної трансформації соціальної 

політики країни запропоновано розглядати сутність поняття «інституційне 

середовище інноваційної трансформації соціальної політики» як формалізоване 

закріплення правил та норм поведінки різними інституційними утвореннями за 

напрямами забезпечення високого рівня соціально-економічної безпеки, добробуту й 

інноваційного розвитку та як основу організаційно-економічного механізму її 

формування і реалізації (рис. 1). Обґрунтовано, що на державному рівні необхідними 

є як удосконалення механізмів та важелів здійснення соціальної політики, 

спрямованих на забезпечення мінімальних соціальних гарантій та стандартів життя 
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населення, так і створення таких передумов вирішення соціальних проблем, які 

забезпечать населенню можливість самостійного впливу на рівень власного 

добробуту та якість життя, вирішення особистих соціальних проблем та формування 

задоволеності життям в умовах інноваційних перетворень. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.  Схема  інституціонального середовища інноваційної трансформації 

соціальної політики 
Джерело: складено автором. 
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політики та перспективи його імплементації в Україні встановлено, що, як і у країнах 

ЄС, так і в Україні відбувається перехід від вузької до широкої концепції 
інноваційної трансформації соціальної політики, що передбачає розширення меж 

інноваційної політики, завдяки чому інноваційними стають не лише бізнес-сектор, а 

й державний і соціальний сектори. Тому для розв'язання соціальних завдань та 
викликів все більше залучаються науково-технічні та інноваційні рішення. Це 

дозволить поступово адаптувати законодавство України до законодавства та 

стандартів ЄС в умовах формування соціально орієнтованого інноваційного 
розвитку економіки, а також сприятиме розробці та внесенню необхідних змін, які 

будуть відповідати реаліям та викликам сьогодення.   
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Проведено порівняльний аналіз основних показників та методів виміру 
інноваційної трансформації соціальної політики через порівняння методики оцінки 

якості життя населення (валовий внутрішній продукт, розрахований за паритетом 

купівельної спроможності – GDP (PPP); Індекс людського розвитку – HDI; 
коефіцієнт Джині – G; індекс якості життя – QLI; інтегральний індекс соціального 

розвитку економіки – SPI) та інноваційного розвитку (міжнародний інноваційний 

індекс, розроблений Бостонською консалтинговою фірмою – BCG, глобальний 
індекс інновацій – GII, індекс інноваційного потенціалу – ICI, європейський 

сумарний інноваційний індекс – SII) вітчизняної економіки та для міжнародних 

порівнянь. Усі перелічені методики оцінки якості життя населення та інноваційного 
розвитку становлять певний науковий інтерес, оскільки відображають індикатори, 

що найбільш поширені під час інноваційній трансформації соціальної політики. 

Разом із тим, існуючі методичні підходи далекі від досконалості і вимагають 
подальших наукових досліджень у частині соціально-економічного обґрунтування й 

розроблення моделі інноваційної трансформації соціальної політики, спрямованої на 

забезпечення добробуту населення. Обґрунтовано, що міжнародні інноваційні 
індекси мають низку обмежень щодо України, оскільки їх ряди динаміки не 

охоплюють весь період дослідження або не включають її до переліку країн для 

обрахунку, тому виникла необхідність розрахунку національного інтегрального 
індексу рівня інноваційного розвитку. 

У другому розділі «Сучасні тенденції інноваційної трансформації соціальної 

політики України» здійснено оцінку передумов інноваційної трансформації 
соціальної політики України, визначено індикатори та проведено дослідження 

взаємозв’язку інноваційного розвитку та соціальної політики України в контексті 

забезпечення соціально-економічної безпеки, удосконалено методичні положення 

щодо інтегральної оцінки інноваційної трансформації соціальної політики на макро- 
та мезорівні України. 

Оцінка передумов інноваційної трансформації соціальної політики України 

полягає в порівнянні показників соціально-економічного та інноваційного розвитку 
країни. Результати проведених досліджень у контексті міжнародних порівнянь (за 

низкою показників, які характеризують інноваційний та соціальний розвиток 

країни), підтверджують низький рівень соціально-економічного та інноваційного 
розвитку України не тільки порівнюючи її показники із розвиненими країнами світу, 

але й із більшістю країн пострадянського простору (табл. 1). Для порівняння 

зазначимо, що серед країн ЄС мінімальні показники інноваційної активності 
підприємств мають Португалія – 26% і Греція – 29%, а порівняно із країнами-

лідерами, Нідерландами (62%), Австрією (67%), Німеччиною (69%), Данією (71%) та 

Ірландією (74%), розрив становить 3-4 рази. 
Така індиферентність економіки України до науково-технічних інновацій 

зумовила низький рівень не тільки її економічного, а й соціального розвитку. Про це 

свідчать дані щорічних звітів про глобальну конкурентоздатність. Так, Україна, 
маючи майже в 1,5-2 рази більший інвестиційно-інноваційний фінансовий ресурс, 

ніж Латвія та Польща, і близький до Литви, посідає серед представлених країн 

передостаннє місце й за рейтингом щодо освітнього та інноваційного фактору, й за 
загальним рейтингом глобальної конкурентоздатності в цілому, й за 
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середньодушовим ВВП (ПКС). Це свідчить про вкрай неефективну інноваційну 
політику України. Кошти, що виділяються на інноваційний розвиток, не дають 

належної віддачі у контексті підвищення конкурентоздатності української 

економіки, і, як наслідок, не сприяють соціальному зростанню країни. 
Таблиця 1  

Рейтинги України за показниками інноваційного та соціального розвитку 

Показники 

2005-2006 рр. 2014-2015 рр. 

значення 

рейтинг 

серед країн 
ЄС-27 

рейтинг 

в світі 
значення 

Рейтинг 

серед країн 
ЄС-27 

рейтинг 

в світі 

Показники інноваційного розвитку 

SII 0,32 16 - - - - 

BCG -   0,44 28 64/110 

ICI 3,45 26 73/125 3,3 27 63/139 

GII - - - 36,5 27 56/141 

Показники соціального розвитку 

HDI 0,786 28 76/177 0,740 28 81/188 

QLI 5,03 28 98/111 66,43 28 63/110 

GDP (PPP) 6,848 28 92/177 339,155 28 46/169 

Джерело: складено автором за даними міжнародної статистики 
 

Оцінка передумов інноваційної трансформації соціальної політики України 

показала, що процес вирішення проблем реформування сучасної соціальної політики 

та її перехід на якісно новий інноваційний рівень повинен передбачати забезпечення 

взаємозв’язку із економічною та інноваційною політиками, застосування активних 

важелів їх реалізації у соціальній сфері, гарантування соціально-економічного 

добробуту й безпеки.  

Запропоновано застосування полікомпонентного підходу до визначення  

інструментів інноваційного реформування соціальної політики, в ході чого було 

проведено дослідження інноваційної трансформації соціальної політики у стратегіях 

соціально-економічного та інноваційного розвитку України. На його основі 

розроблено систему показників та методику оцінки рівня соціально-економічної 

безпеки в контексті міжнародних порівнянь. Інформаційною базою для оцінки рівня 

соціально-економічної безпеки країн в умовах інноваційної трансформації соціальної 

політики є індикатори соціальної безпеки за чотирма функціональними складовими  

(безпека відтворення населення, безпека відтворення трудового потенціалу, безпека 

соціальної сфери, безпека фінансового забезпечення соціальної сфери).  

Розраховані значення інтегрального індексу соціально-економічної безпеки (Ісеб) 

України в контексті міжнародних порівнянь протягом 2005-2015 рр. та їх динаміка 

наведені у табл. 2. Проведене дослідження підтверджує неефективність державної 

політики щодо гарантування соціально-економічної безпеки на основі стратегічних 

документів розвитку країни, адже тривалий час суттєвою проблемою формування 

цілісної економічної стратегії в Україні є брак розуміння того, що відсутність 

інноваційної трансформації соціальної політики України в стратегічній перспективі 

призводить до гальмування економічної динаміки. Це зумовлює потребу в 

комплексному інноваційному реформуванні соціальної політики України, яке б 

пов’язало результати науково-технічного розвитку із розвитком людини. 
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Таблиця 2  

Групування країн за рівнем соціально-економічної безпеки  
(вибірка країн ЄС та Україна)

 

Проміжні стани 2005 2010 2015 

Стан крайньої небезпеки 
0<Ісеб< 0,26 країни не представлено 

Небезпека 
0,26<Ісеб<0,49 

країни не представлено 

Загроза 
0,49<Ісеб<0,73 

15. Україна (0,63) 
14. Литва (0,63) 
13. Латвія (0,65) 
12. Польща (0,67) 

15. Україна (0,65) 
14. Латвія (0,69)  
13. Литва (0,72) 

15. Україна (0,65) 

4 країни 3 країни 1  країна 

Ризик 
0,73<Ісеб<1 

11. Італія (0,78) 
10. Греція (0,82) 
9. Естонія (0,77) 
8. Угорщина (0,86) 
7. Чехія (0,87)  
6. Фінляндія (0,95) 
5. Франція (0,99) 

12. Польща (0,77) 
11. Греція (0,80) 
10. Італія (0,81) 
9. Естонія (0,81) 
8. Угорщина (0,86) 
7. Фінляндія (0,91) 
6. Чехія (0,97)  
 

14. Латвія (0,73)  
13. Литва (0,73) 
12. Греція (0,74) 
11. Угорщина (0,79) 
10. Польща (0,79) 
9. Естонія (0,80) 
8. Італія (0,82) 
7. Фінляндія (0,95) 
6. Чехія (0,98)  
5. Франція (0,99) 

7 країн 7 країн 10  країн 

Безпека 
1 <Ісеб 

4. Данія (1,00) 
3. Швейцарія (1,00) 
2. Швеція (1,01) 
1. Норвегія (1,04) 

5. Франція (1,00) 
4. Швеція (1,01) 
3. Данія  (1,05) 
2. Швейцарія (1,07) 
1. Норвегія (1,15) 

4. Швеція (1,05) 
3. Данія  (1,10) 
2. Швейцарія (1,16) 
1. Норвегія (1,19) 

4  країни 5 країни 4  країни 

Джерело: складено та розраховано автором за даними  статистичної організації 

Європейської комісії. 
 

Розроблено методичні положення щодо оцінювання рівня інноваційної 

трансформації соціальної політики через дослідження співвідношення соціально-

економічного добробуту та інноваційного розвитку на макрорівні, а також регіонів 

України – на мезорівні. Для цього запропоновано розрахунок інтегрального індексу 

рівня соціально-економічного добробуту та інноваційного розвитку економіки, який 

з урахуванням нелінійності інноваційних процесів базується на мультиплікативній 

формі інтегрального індексу, та встановлено їх взаємозв'язок, що дозволяє визначати 

відхилення від точки соціально-економічної рівноваги в бік домінування інноваційного 

або соціально-економічного розвитку. Для розрахунку індексів використано 

соціально-економічні та інноваційні показники (переведені у відносні величини), які 

одночасно відібрані як чинникові ознаки (в абсолютних величинах) для аналізу на 

макро- та на мезорівнях.  

Обґрунтовано, що на основі проведеного розрахунку інтегрального індексу 

соціально-економічного добробуту та інноваційного розвитку можна встановити 

точку соціально-економічної рівноваги, в протилежному випадку – визначити рівень  

домінування інноваційного або соціально-економічного розвитку національної 

економіки. Динаміка співвідношення інтегрального індексу інноваційного розвитку та 

соціально-економічного добробуту країн демонструє (рис. 2), що рівень соціально-

економічного добробуту усіх країн  переважає над рівнем інноваційного розвитку, хоча 

деякі з них наближаються до рівноваги, зокрема Франція, Італія та Фінляндія.    
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Рис. 2. Співвідношення інтегрального індексу соціально-економічного добробуту та 

інноваційного розвитку країн за 2005 р. та 2015 р. (вибірка країн ЄС та Україна)
 

Джерело: складено та розраховано автором за даними  статистичної організації 

Європейської комісії 
 

За результатами розрахованих значень співвідношення між рівнем соціально-

економічного добробуту та інноваційного розвитку регіонів України можна 
стверджувати, що практично в усіх регіонах спостерігається переваження соціально-

економічного добробуту регіону над рівнем інноваційного розвитку, виняток 

становлять лише  Харківська область та м. Київ. При цьому показник 
співвідношення за період 2000-2015 рр. зріс (навіть для Харківської області – з 0,86 

до 0,94,) і є найвищим для таких областей, як Херсонська (2,82), Хмельницька (2,80), 

Чернівецька (2,79), Житомирська (2,66), Волинська (2,65), а найнижчим – для 
Запорізької (1,35), Дніпропетровської (1,47), Сумської (1,54) та Львівської (1,53) 

областей. Для м. Києва характерне переважання інноваційного розвитку над рівнем 

соціально-економічного добробуту, при цьому показник співвідношення за період 
2000-2015 рр.  залишається незмінним - 0,66. 

Інтегральна оцінка інноваційної трансформації соціальної політики через 

співвідношення соціально-економічного добробуту та інноваційного розвитку 

показала, що трансформаційні процеси, які відбуваються в соціально-економічній 
сфері України, вимагають перегляду та удосконалення процесу державного 

управління соціально-економічним та інноваційним розвитком країни через 

реформування вітчизняної економіки загалом та проведення змін у здійсненні 
соціальної політики. Для цього зусилля державної влади повинні спрямовуватися на 

підвищення ефективності соціальної політики з метою забезпечення і створення 

достатніх умов для гармонійного розвитку особистості, підтримки належного рівня і 
якості життя та ефективної реалізації людського потенціалу. За умови недотримання 

цих визначальних характеристик країна в цілому та її регіони не здатні будуть 

перейти на інноваційну модель розвитку економіки та ефективно реалізувати 
людський потенціал, а регіональні органи влади не зможуть забезпечити реалізацію 

стратегічних імператив розвитку соціально орієнтованої та інноваційної економіки. 

У третьому розділі «Концептуальні засади інноваційної трансформації 

соціальної політики України» визначено пріоритетні напрями здійснення 
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інноваційної трансформації соціальної політики на основі впровадження  соціальних 
інновацій, розроблено концептуальні засади удосконалення організаційно-

економічного механізму формування та реалізації інноваційної трансформації 

соціальної політики України, обґрунтовано реалізацію інструментів інноваційної 
трансформації соціальної політики України на мезорівні з метою забезпечення 

соціально-економічного добробуту та інноваційного розвитку.  

Запропоновано пріоритетні напрями інноваційної трансформації соціальної 
політики, які передбачають: визнання економічної ефективності науково-

технологічного розвитку не кінцевою ціллю, а основним інструментом реалізації 

соціальних цілей економічної політики; створення умов для максимальної реалізації 
ендогенних соціальних чинників наукового та інноваційного розвитку країни; 

утвердження соціальної та суспільної значимості науково-інноваційного сектору, 

створення умов для повноцінної реалізації соціальних функцій. 
Розроблено концептуальні засади удосконалення організаційно-економічного 

механізму формування інноваційної трансформації соціальної політики, який 

ґрунтується на послідовному застосуванні сукупності інституційних та економічних 
методів, інструментів і важелів. Впровадження такого механізму дозволить 

реалізувати засади соціально орієнтованої економіки інноваційного типу  і таким 

чином сприятиме успішній євроінтеграції національної економіки. Обґрунтовано, що 
його дія повинна забезпечуватись активними міжінституційними взаємодіями на 

основі системної цільової співпраці тих суспільних інститутів, які мають спільний 

інтерес у вирішенні питань інноваційної трансформації соціальної політики (табл. 3). 
Обґрунтовано необхідність застосування диференційованого підходу до 

реалізації державної соціальної політики та її інноваційної трансформації й, 

відповідно, запропоновано теоретико-методичні засади вибору та формування 

програм інноваційної трансформації соціальної політики України з метою 
забезпечення суспільного добробуту, покращення якості та рівня життя, а також 

раціонального використання людського потенціалу та інноваційного розвитку 

регіонів України (рис. 3). Загальна схема їх розробки та реалізації включає оцінку 
доцільності використання модернізаційного сценарію розвитку та вибір вектору 

розвитку: трансформації соціально-економічної сфери (для І типу регіонів із 

домінуванням соціально-економічного добробуту над інноваційним розвитком), 
забезпечення соціально-економічної безпеки (для ІІ типу регіонів із домінуванням 

інноваційного розвитку над соціально-економічним добробутом), збереження 

позиції (для ІІІ типу регіонів із збалансованістю соціально-економічного добробуту 
та інноваційного розвитку). Такий підхід, застосування якого актуалізується в 

умовах децентралізації та підвищення економічної автономності регіонів, задає 

загальні орієнтири вибору типу програми інноваційної трансформації соціальної 
політики залежно від ознак досягнення збалансованого соціально-економічного 

розвитку, в зв’язку із чим пропонуємо сформувати різні їх типи, в основу вибору 

яких покладено такі критерії як конкурентоздатність, здатність до відтворення 
соціально-економічної системи, соціально-економічна безпека в умовах формування 

соціально орієнтованого розвитку економіки. Доведено, що реалізація кожного із 

типів програм (підвищення конкурентоздатності, відтворення соціально-економічної 
системи, забезпечення соціально-економічної безпеки), сприятиме підвищенню 



 

13 

ефективності інноваційної трансформації соціальної політики країни. 
Таблиця 3 

Основні напрями співпраці суб’єктів інноваційної трансформації соціальної  

політики України  

С
у
б
’є

кт
и
 

Держава Бізнес Освіта 
Наука та 
інновації 

Громадянське 
суспільство 

Д
ер

ж
ав

а 

 

Регламентування 
впровадження 
пріоритетів 
інноваційної  
трансформації 
соціальної політики 

щодо покращення 
якості продукції та 
послуг 

Регламентування 
пріоритетів іннова-
ційної трансформації 

соціальної політики 
щодо покращення 
якості освітніх 
послуг, формування 
державного замов-
лення на фахівців-
інноваторів 

Регламентування 

пріоритетів наукових 
досліджень щодо 
інноваційної 
трансформації 
соціальної політики 

Розвиток 
інноваційної 

культури 
суспільства, його 
залучення в процеси 
інноваційної 
трансформації 
соціальної  політики 

Б
із

н
ес

 

Удосконалення 
механізмів 
державного 
регулювання 
підприємницької 

діяльності в  
контексті інновацій-
ної трансформації 
соціальної політики 

 

Цільове замовлення 
підготовки фахівців і 
робітників 

відповідної 
кваліфікації 

Цільове замовлення 
науково-прикладних 
досліджень в  
контексті 

інноваційної  
трансформації 
соціальної політики 

Пропагування 
інноваційної 
культури через 
прийоми соціально-
етичного маркетингу 

для реалізації 
інноваційної  
трансформації 
соціальної політики 

О
св

іт
а 

Удосконалення 

механізмів  іннова-
ційної трансформації 
соціальної політики 
щодо державного 
регулювання органі-
зації освітнього 
процесу, обсягів 
ліцензійного замов-

лення фахівців 

Залучення практиків 
у викладацьку 
діяльність, практика 
студентів на 

підприємствах задля  
впровадження 
інноваційної  
трансформації 
соціальної політики 

 

Залучення науковців 
у викладацьку 
діяльність задля 

впровадження 
інноваційної  
трансформації 
соціальної політики 

Проведення масових 

заходів з пропагу-
вання професій для 
наукоємних видів 
економічної 
діяльності в  
контексті 
інноваційної  
трансформації 

соціальної політики 

Н
ау

к
а 

та
 і

н
н

о
в
ац

ії
 Удосконалення 

механізмів  
інноваційної  

трансформації 
соціальної політики 
щодо державного 
регулювання 
розвитку 
національної 
економіки 

Соціологічні дослід-
ження, стажування 
науковців на 
підприємствах, 
залучення праців-
ників до наукової 
діяльності  в 

контексті  дослід-
ження інноваційної  
трансформації 
соціальної політики 

Залучення 
працівників освіти 
до наукової 
діяльності, 
залучення кращих 
випускників до 
наукової діяльності з 

навчанням в 
аспірантурі, 
подальшим 
працевлаштуванням 

 

Пропагування в 
суспільстві цінності  
науки, її результатів, 
підвищення 
авторитетності 
думки науковців 

щодо інноваційної  
трансформації 
соціальної політики 

Г
р
о

м
ад

я
н

сь
к
е 

су
сп

іл
ь
ст

в
о

  Громадське 
обговорення 
удосконалення 

механізмів  
інноваційної 
трансформації 
соціальної політики 

Рекомендації з 
удосконалення 

якісних параметрів 
продукції, 
організації праці 
персоналу на шляху 
посилення його 
інноваційної 
активності  в 
контексті  інновацій-

ної трансформації 
соціальної політики   

Громадський 

контроль за якістю 
освітніх послуг, 
потребою посилення 
науково-практичної  
складової  в 
контексті  
інноваційної 
трансформації 

соціальної політики   

Громадський 
контроль за якістю 
інноваційної 
трансформації 

соціальної політики  
та посилення 
потреби її 
прикладної 
значущості 

 

Джерело: складено автором 
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Рис. 3. Теоретико-методичні засади вибору та формування програм інноваційної 

трансформації соціальної політики України 
Джерело: складено автором. 

 

Дотримання етапів формування й реалізації цих програм, детальне визначення усіх 

процедур, пов’язаних із їх розробкою та системою контролю за їх виконанням, 

дозволить підвищити результативність впровадження державних і регіональних 

програм інноваційної трансформації соціальної політики, й тим самим реалізувати 

принципи соціально орієнтованої економіки в країні. 

 

Оцінка передумов для інноваційної трансформації соціальної політики  України 

Домінування інноваційного 
розвитку над соціально-

економічним добробутом  

регіону 

м. Київ (0,66) 

Домінування соціально-економічного-добробуту над 

інноваційним розвитком регіону 

Вінницька (2,4), Волинська (2,7), Житомирська (2,7), 
Закарпатська (2,7), Івано-Франківська(1,9), Київська (2,1), 

Кіровоградська (2,7), Миколаївська(2,6), Одеська (2,1), 
Полтавська (1,9), Рівненська (2,5), Тернопільська (1,7), 
Херсонська (2,8), Хмельницька (2,8), Черкаська (2,4), 

Чернівецька(2,8), Чернігівська (2,5) 

Вектор розвитку забезпечення соціально-
економічної безпеки 

передбачає сукупність системних заходів, 
спрямованих на досягнення безпечного 

розвитку усіх сфер життєдіяльності регіону, 
збільшення можливостей і ресурсів людини 
до продуктивної діяльності, забезпечення 

гідного рівня життя і розвитку особистості, 
на реалізацію комплексу соціальних 
програм, спрямованих на надання 

трансферних платежів малозабезпеченим 
верствам населення 

Програма гарантування  соціально-економічної безпеки 
Мета - забезпечення безпечних умов розвитку усіх сфер життєдіяльності регіону. 
Завдання –  захищеність життєво важливих інтересів соціальних груп; збільшення доходів населення за рахунок 
виваженого фінансування соціальних заходів регіонів держави в межах допустимих норм та значень з орієнтацією на 
стимулювання економічного розвитку. 
Заходи –  захист інтересів регіонів щодо вибору пріоритетів його розвитку; недопущення виникнення дестабілізуючих 
процесів; забезпечення соціальних стандартів та гарантій у сфері доходів населення; зведення до мінімуму тих 
нерівностей, які створюють основу для виникнення соціальних конфліктів; право людини на зайнятість у відповідності 
з отриманою професією.  

Результати – безпечний розвиток особи та регіону в цілому в умовах інноваційних перетворень.  

Вектор розвитку  збереження 
позиції 

передбачає сукупність 
цілеспрямованих системних 

заходів, спрямованих на 
підтримку позитивних тенденцій 
розвитку соціально орієнтованої 
інноваційної економіки регіону, 

забезпечення високого та 
безпечного рівня його 
конкурентоздатності 

Програма забезпечення конкурентоздатності регіону 
Мета – підвищення конкурентоздатності регіону. 
Завдання – формування конкурентного ринку (конкурентного середовища регіону); створення умов для економічного 
зростання і розвитку регіонів держави через формування конкурентного середовища всередині країни та прагнення 
кожного із них до створення конкурентних переваг у соціальній сфер.  
Заходи – збалансування платоспроможного попиту населення із соціальними потребами; створення цивілізованої 
ринкової системи із елементами конкуренції, здатної органічно та збалансовано поєднати економічний та соціальний 
прогрес; створити однакові умови ведення конкурентної боротьби для усіх регіонів держави. 
Результати – забезпечення соціально-економічного добробуту за рахунок збільшення валового регіонального 
продукту, створення передумов інноваційного розвитку.  

  

Вектор розвитку  трансформації соціально-
економічної сфери регіону 

передбачає сукупність цілеспрямованих 
системних заходів, спрямованих на докорінні 

структурні перетворення у соціально-
економічній сфері із врахуванням впливу 

дестабілізуючих чинників впливу, результатом 
чого має стати підвищення рівня соціально-
економічного добробуту та інноваційного 

розвитку економіки, забезпечення соціально-
економічної безпеки 

Програма забезпечення відтворення соціально-економічної системи  
Мета - забезпечення життєздатності соціально-економічного розвитку регіону 
Завдання –  формування ресурсних і соціальних можливостей для зростаючого життєвого рівня; всестороння допомога 
інноваційного розвитку національного бізнесу, стимулювання передових виробництв через пряме їх фінансування. 
Заходи – гідна оплата праці; надання саме економічної допомоги населенню задля забезпечення їх самодостатності 
через створення нових робочих місць; пошук альтернативних форм зайнятості.  
Результати – підвищення соціально-економічного добробуту населення та інноваційного розвитку регіону. 

  
 

Збалансованість соціально-
економічного добробуту та 

інноваційного розвитку регіону 

Харківська (0,94), Запорізька (1,4), 
Львівська (1,5), Сумська (1,5), 

Дніпропетровська (1,4), 
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ВИСНОВКИ 
 

У дисертаційній роботі вирішено важливе науково-практичне завдання, яке 
полягає в поглибленні теоретичних положень, розробці науково-методичних 

підходів і практичних рекомендацій щодо інноваційної трансформації соціальної 

політики. Результати проведеного дисертаційного дослідження дозволяють зробити 
наступні висновки та сформувати рекомендації, які характеризуються науковою 

новизною і мають теоретичне та науково-практичне значення: 

1. Поглиблено соціально-економічну сутність поняття «інноваційної 
трансформації соціальної політики України» та запропоновано його розуміння як 

процесу, який враховує взаємодію соціальної, економічної та інноваційної політик, 

що передбачає створення умов для гідного життя, інтелектуального, творчого та 

духовного розвитку людини та наступних поколінь, гармонізацію її відносин з 
природою на інноваційних засадах. Обґрунтовано, що інноваційна трансформація 

соціальної політики характеризується наступними ознаками: людина стає одночасно 

об’єктом та суб’єктом економічного розвитку, в центрі якого поряд з економічною є 
творча самореалізація; трансформується структура потреб людини в напрямі 

зростання нематеріальних потреб (у навчанні, самовдосконаленні, інформації, 

творчій самореалізації, урізноманітненні дозвілля), на які витрачається зростаюча 
частка доходу; актуальнішими стають проблеми збереження довкілля та створення 

умов для життя майбутніх поколінь. 

2. За результатами оцінки динаміки та тенденцій макроекономічного розвитку 
інноваційної трансформації соціальної політики визначено, що у контексті 

міжнародних порівнянь рівень соціально-економічного та інноваційного розвитку в 

Україні є суттєво нижчим не лише порівняно із розвиненими країнами світу, але й із 
більшістю країн пострадянського простору, а ступінь готовності вітчизняної 

економіки до розвитку на інноваційних засадах є вкрай низьким, що підтверджують 

як дані міжнародної статистики, так і результати аналізу інноваційної активності 
вітчизняних підприємств. Виділено низку недоліків, пов’язаних із інформаційним 

забезпеченням оцінювання результатів та соціальних наслідків інноваційної 

діяльності, відсутністю методичного забезпечення моніторингу взаємозв’язку рівня 
соціально-економічного розвитку України з інноваційним, що обумовлює 

необхідність розрахунку національних узагальнених показників інноваційної 

трансформації соціальної політики з метою оцінки інноваційного розвитку як 
основного джерела соціальних зрушень в умовах зростаючої обмеженості ресурсів. 

3. Доведено, що оцінку інституційно-економічних інструментів інноваційної 

трансформації соціальної політики необхідно здійснювати з урахуванням її впливу 

на соціально-економічну безпеку країни. Запропоновано застосування 
полікомпонентного підходу на основі використання індикаторів соціальної безпеки 

за чотирма функціональними складовими, що дало можливість визначити 

ефективність впровадження стратегічних документів розвитку України в контексті 
міжнародних порівнянь показників економічної та соціальної сфер. 

4. Запропоновано методичні положення щодо оцінювання рівня інноваційної 

трансформації соціальної політики на макро- та мезорівнях, які передбачають 
використання двох індексів: інноваційного розвитку та соціально-економічного 

добробуту і встановлення взаємозв'язку між ними. Визначено, що динаміка їх 
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співвідношення демонструє здебільшого переважання соціально-економічного 
добробуту країн над рівнем інноваційного розвитку, лише в деяких спостерігається 

рівновага. Водночас Україна має найнижчі значення, а результати проведеного 

аналізу на регіональному рівні підтвердили, що у жодному регіоні здійснення 
соціальної політики в сучасних умовах формування інноваційної економіки є 

неефективним, що обумовлено відсутністю виваженої регіональної політики 

соціально-економічного та інноваційного розвитку, нереалізованістю фінансових 
інструментів стимулювання соціально-економічного та інноваційного розвитку 

регіону і невикористанням конкурентних переваг регіонів.  

5. Обґрунтовано, що оптимальною для України є перехід від вузької 
(економічно сфокусованої) до широкої (людиноцентричної й інноваційно 

орієнтованої) соціальної політики, та запропоновано напрями, які передбачають 

визначення пріоритетності соціальних цілей інноваційного розвитку та формування 
інноваційної культури суспільства, обґрунтування доцільності створення умов для 

зростання ефективності реалізації освітньо-кваліфікаційного та інтелектуального 

потенціалу суспільства на основі врахування політики доходів і політики  зайнятості, 
міри соціальної диференціації, міграційних процесів.   

6. Розроблено концептуальні засади організаційно-економічного механізму 

формування інноваційної трансформації соціальної політики України, в основі якого 
- інституційне середовище, складовими елементами якого є інститути управління 

соціальної політики (інститути державної влади, інститути регіональної влади, 

інститути громадянського суспільства, інститути власності, інститути ринкової 
інфраструктури), інституції (закони, стандарти, індикатори, норми та правила, 

економічні інструменти та важелі) та інституційна структура (принципи управління, 

методи управління, функції управління, суб’єкт та об’єкт управління), та який 

спрямований на зростання соціально-економічного добробуту й інноваційного 
розвитку національної економіки, підвищення її конкурентоздатності на 

європейському та національному ринках. 

7. Запропоновано науково-методичний підхід до вибору та формування програм 
інноваційної трансформації соціальної політики України, цільовою спрямованістю 

якого є обґрунтування умов запровадження таких програм, як  програма підвищення 

конкурентоздатності, програма відтворення соціально-економічної системи, програма 
забезпечення соціально-економічної безпеки та їх відповідного наповнення з метою 

забезпечення диференційованого підходу до реалізації державної соціальної політики 

та її інноваційної трансформації в умовах децентралізації та підвищення економічної 
автономності регіонів.   
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АНОТАЦІЯ    
 

Роїк О. Р. Інноваційна трансформація соціальної політики України – На 
правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 
спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. – 
Кіровоградський національний технічний університет МОН України, Кропивницький, 
2017. 

Дисертація присвячена поглибленню теоретичних основ та розробці науково-
практичних рекомендацій щодо інноваційної трансформації соціальної політики 
України. У процесі дослідження розкрито економічний зміст поняття «інноваційна 
трансформація соціальної політики». Обґрунтовано інституційне середовище 
інноваційної трансформації соціальної політики України. У роботі окреслено 
методичні підходи до оцінки впливу інноваційної трансформації на формування 
соціальної політики України в контексті міжнародного досвіду. Здійснено оцінку 
передумов інноваційної трансформації соціальної політики України. Визначено 
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індикатори та проведено дослідження соціально-економічної безпеки. Удосконалено 
методичні положення щодо інтегральної оцінки інноваційної трансформації 
соціальної політики на макро- та мезорівні. Розроблено організаційно-економічний 
механізм формування та реалізації інноваційної трансформації соціальної політики 
України. Обґрунтовано пріоритетні напрями здійснення інноваційної трансформації 
соціальної політики та інструментів її реалізації з метою забезпечення соціально-
економічного добробуту та інноваційного розвитку регіонів.  

Ключові слова: соціальна політика, інноваційна трансформація, євроінтеграція, 
інноваційна економіка, соціальні інновації, організаційно-економічний механізм. 
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Роик О. Р. Инновационная трансформация социальной политики 
Украины  – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.03 – экономика и управление национальным хозяйством. – 
Кировоградский национальный технический университет МОН Украины, 
Кропивницкий, 2017. 

Диссертация посвящена углублению теоретических основ и разработке научно-
практических рекомендаций по инновационной трансформации социальной политики 
Украины. В процессе исследования раскрыто экономическое содержание понятия 
«инновационная трансформация социальной политики» и определены ее компоненты 
через призму анализа трактовки понятий «социальная политика», «инновационная 
экономика», «инновационная политика» и «социальные инновации». Обосновано 
институциональную среду инновационной трансформации социальной политики 
Украины, которую предложено рассматривать как формализованное закрепление 
правил и норм поведения различными институциональными единицами по 
направлениям обеспечения высокого социально-экономического благополучия и 
инновационного развития. В работе обозначены методические подходы к оценке 
влияния инновационной трансформации на формирование социальной политики 
Украины в контексте международного опыта. Доказано, что оценка социально-
экономического состояния национальной экономики и его динамики может быть 
осуществлена с помощью ряда показателей, среди которых наиболее соответствуют 
методологии и методике исследования, следующие: ВВП (ППС для международных 
сравнений) на душу населения; Индекс Человеческого развития (ИЧР); коэффициент 
Джини; индекс качества жизни; интегральный индекс социального развития 
экономики. К показателям научной и инновационной деятельности отнесены 
отдельные индикаторы (ресурсные и результативные) и комплексные интегральные 
индексы, применяемые для международных сравнений. 

Осуществлена оценка предпосылок инновационной трансформации социальной 
политики Украины через исследование динамики и тенденций социально-
экономического и инновационного развития национальной экономики в контексте 
международных сравнений. Диссертантом предложено применение 
поликомпонентного подхода к определению инструментов инновационного 
реформирования социальной политики, в ходе чего было проведено исследование 
инновационной трансформации социальной политики в стратегиях социально-
экономического и инновационного развития Украины. На его основе разработана 
усовершенствованная система показателей и методика оценки уровня социально-
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экономической безопасности в контексте международных сравнений. 
Усовершенствованы методические положения по интегральной оценке 
инновационной трансформации социальной политики на макро- и мезоуровнях. Для 
этого предложено расчет интегрального индекса уровня социально-экономического 
благополучия и инновационного развития.  

Разработан организационно-экономический механизм формирования и 
реализации инновационной трансформации социальной политики Украины, под 
которым предлагается понимать последовательное применение совокупности 
институциональных и экономических методов, инструментов и рычагов. Определены 
приоритетные направления осуществления инновационной трансформации 
социальной политики на основе внедрения социальных инноваций, которые 
предусматривают признание экономической эффективности научно-технологического 
развития не конечной целью, а основным инструментом реализации социальных 
целей экономической политики; создание условий для максимальной реализации 
эндогенных социальных факторов научного и инновационного развития страны; 
утверждение социальной и общественной значимости научно-инновационного 
сектора и создание условий для полноценной реализации им социальных функций. 
Обоснованы теоретико-методические основы по выбору и формированию программ 
инновационной трансформации социальной политики Украины с целью обеспечения 
общественного благосостояния, улучшение качества и уровня жизни, а также 
рационального использования человеческого потенциала и инновационного развития. 

Ключевые слова: социальная политика, инновационная трансформация, 
евроинтеграция, инновационная экономика, социальные инновации, организационно-
экономический механизм. 
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The thesis is devoted to deepening theoretical foundations and development of 
scientific recommendations for the innovative transformation of social policy of Ukraine. 
The research reveals the economic concept of “innovative transformation of social policy”. It 
justifies the institutional environment of innovative transformation of the social policy of 
Ukraine. The paper outlines the methodological approach to assess the impact of the 
innovative transformation of the formation of social policy of Ukraine in the context of 
international experience. The rating preconditions of innovative transformation of social 
policy were carried out. Main indicators and a study of the socio-economic security are 
defined. Methodical condition for integrated assessment of innovative transformation of 
social policy at the macro- and meso-level was improved. Organizational-economic 
mechanism of formation and implementation of innovative transformation of social policy of 
Ukraine was developed. The priority areas of innovation transformation of social policy and 
its implementation tools for the socio-economic well-being and development of innovative 
regions were grounded. 
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