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Актуальність теми дисертаційного дослідження і її зв’язок 
 

з державними і галузевими науковими програмами, планами, темами 
 

Нестабільність сучасного розвитку світової економіки, який 

характеризується частими високоамплітудними циклічними коливаннями, 

спричиняє фінансово-економічні кризи у більшості країн. Особливо, це 

негативно позначається на діяльності функціонуючих у них суб’єктів 

господарювання, зумовлює соціальну незахищеність населення, зниження 

його життєвого рівня. Тому виникає об’єктивна необхідність пошуку 

цивілізованої моделі соціальної політики, яка здатна забезпечити ефективне 

та стабільне функціонування соціально орієнтованої економіки, досягнення 

успіху і процвітання суспільства, держави, бізнесу. Формування нових 

відносин і зв’язків у соціально-економічній системі, удосконалення діючих 

інститутів державного управління та бізнесу, розроблення концептуальних 

основ соціальної політики України неможливе без інноваційного розвитку, 

який є ключовим чинником підвищення конкурентоспроможності як 

окремого суб’єкта, так і країни загалом. 



Зважаючи на вище викладене, дисертацію Роїк О.Р., метою якої є 

обґрунтування теоретичних і методичних положень та розробка практичних 

рекомендацій щодо формування інноваційної трансформації соціальної 

політики України, варто визнати актуальною і такою, що має теоретичну, 

методологічну та практичну цінність. 

Про актуальність, важливість та значущість питань, які вирішуються у 

дисертаційній роботі, свідчить відповідність напряму наукових досліджень 

дисертанта фундаментальним дослідженням 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. 

Загальний напрям дисертаційної роботи відповідає законодавчим і 

нормативним актам з питань трансформації соціально-економічного 

інноваційно спрямованого розвитку економіки, зокрема: Законам України 

«Про вищу освіту» (від 01.07.2014 р. № 1556-VII), «Про наукову і науково-

технічну діяльність» (від 26.11.2015 р. № 848-VIIІ), Рекомендаціям 

парламентських слухань на тему «Стратегії інноваційного розвитку України 

на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів» (від 21.10.2010 № 

2632-17), «Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 

року» (від 25.08.2015 № 501/2015). 



Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових 
 

положень, висновків і рекомендацій дисертаційної роботи 
 

Наукові положення, висновки та рекомендації, що представлені в 

дисертації, є достатньою мірою обґрунтованими. Методологічну і теоретичну 

основу роботи становлять положення сучасної соціально-економічної теорії, 

економіки інноваційного розвитку. 

 

Для вирішення поставлених завдань у роботі використано 

загальнонаукові і спеціальні методи дослідження, зокрема: 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-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 – з метою 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 – для 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). 
 

Структура роботи є логічною, а її зміст відповідає темі та підтверджує 

завершеність дослідження. Ознайомлення зі змістовним наповненням 

дисертації, автореферату та публікацій автора дає змогу зробити висновок 

про те, що наукові положення, висновки й рекомендації, сформульовані у 

дисертаційній роботі, характеризуються належним рівнем обґрунтованості, 

достовірності та об’єктивністю отриманих результатів. 

 

Достовірність та обґрунтованість основних наукових положень 

дисертаційної роботи Роїк О.Р. підтверджується також їх апробацією на 

науково-практичних конференціях різного рівня. Основні наукові та 

прикладні результати дисертації опубліковані в 21 наукових працях 

загальним обсягом 5,62 др. арк., з них: 12 статей – 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. Публікації з достатньою повнотою 

відображають зміст дисертаційної роботи. Кількість, обсяг і змістовність 

друкованих праць надають авторові право публічного захисту дисертації. 
 

Отже, використана дисертантом аргументація у теоретичному, 
 

методичному та прикладному аспектах дослідження забезпечує наукову 

обґрунтованість розроблених положень, висновків і рекомендацій. 

 

Структура та короткий зміст дисертації 
 

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел, додатків. Загальний обсяг роботи становить 273 

сторінки, з яких основного тексту – 197 сторінок. Робота містить 15 таблиць, 

33 рисунки, 8 додатків. Список використаних джерел налічує 298 

найменувань. 

 

У першому розділі «Теоретико-методичні основи формування 

інноваційної трансформації соціальної політики України» розкрито 

економічний зміст інноваційної трансформації соціальної політики України 

(с. 11-27), охарактеризовано інституційне середовище інноваційної



трансформації соціальної політики України (с. 28-56), визначено підходи до 

оцінки впливу інноваційної трансформації на формування соціальної політики 

України (с. 57-70). 

 

У другому розділі «Сучасні тенденції інноваційної трансформації 

соціальної політики України» здійснено оцінку передумов інноваційної 

трансформації соціальної політики України (с. 73-99), досліджено 

взаємозв’язок інноваційного розвитку та соціальної політики України в 

контексті забезпечення соціально-економічної безпеки (с. 100-114) та 

розроблено інтегральну оцінку інноваційної трансформації соціальної 

політики на макро- та мезорівні України (с. 114-134). 
 

У третьому розділі «Концептуальні засади інноваційної трансформації 

соціальної політики України» обґрунтовано пріоритетні напрями 

інноваційної соціальної політики України (с. 137-153), удосконалено 

організаційно-економічний механізм формування інноваційної трансформації 

соціальної політики України (с. 154-170), розроблено заходи щодо реалізації 

інструментів інноваційної трансформації соціальної політики України на 

мезорівні (с.171-200). 

 

Наукова новизна отриманих результатів 
 

Зміст та обсяг дисертаційної роботи, автореферату й опублікованих 

наукових праць дозволяють стверджувати, що дослідження здійснено 

дисертантом самостійно та містить елементи наукової новизни. До найбільш 

суттєвих результатів дисертаційної роботи, які в сукупності вирішують 

завдання формування інноваційної трансформації соціальної політики 

України, відносяться: 
 

- удосконалення теоретичних положень 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 людиноцентричний розвиток економіки, досягнення



високого рівня добробуту суспільства і соціально-економічної безпеки 

шляхом активізації людського потенціалу та впровадження соціальних 

інновацій (с. 22-26); обґрунтування методичних положень 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                

(с. 106-113); 

 

- обґрунтування методичних підходів 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            

(с. 117-133); 

 

- розроблення оцінки динаміки та тенденцій макроекономічного 

розвитку в контексті світового досвіду інноваційної трансформації соціальної 

політики, що, на відміну від 4 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 (с. 73-99); 

 

- обґрунтування пріоритетних напрямів інноваційної трансформації 

соціальної політики України, що, порівняно з відомими, передбачає 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 (с. 137-153); 
 

- розроблення концептуальних засад 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 (с. 154-170); 
 

- обґрунтовано 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 (с. 171-192). 
 

 

 



Ідентичність змісту автореферату і основних положень дисертації 
 

Автореферат та публікації автора повністю відображають основні 

наукові результати і висновки сформульовані у дисертаційній роботі. 

Автореферат за своїм змістом є ідентичним основним положенням та 

висновкам, що наведені у дисертації, відображає її структуру і логіку 

викладення матеріалу. Всі результати та висновки, винесені на захист, 

отримані автором самостійно. 

 
 

Теоретичне і практичне значення результатів дисертаційної роботи 
 

Теоретична цінність результатів роботи полягає в узагальненні та 

новому вирішенні наукової задачі щодо удосконалення теоретико-

методичних підходів до інноваційної трансформації соціальної політики 

України. 
 

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 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.). 
 

Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що 

сукупність теоретико-методологічних положень, висновків, методичних і 

практичних рекомендацій створює наукове підґрунтя для удосконалення 

соціальної політики України в умовах інноваційного розвиту та соціально 

орієнтованого регулювання національної економіки. 

 

Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації 
 

Загалом позитивно оцінюючи наукове та практичне значення 

отриманих дисертантом результатів, вважаємо за доцільне звернути увагу на 

дискусійні положення та недоліки в роботі: 
 

1. На с. 57-70 наведено підходи до оцінки впливу інноваційної 

трансформації на формування соціальної політики України. Проте в п. 2.3 не 

відображені ці підходи, матеріал не структуровано за певними критеріями. 

Здійснене групування соціально-економічних та інноваційних показників для 

обрахунку інтегральної оцінки інноваційної трансформації соціальної 

політики на макро- та мезорівні України не має чіткої аргументації               

(с. 119-120). 
 

2. У представленому автором організаційно-економічному механізмі 

інноваційної трансформації соціальної політики України на рис. 3.1 (с. 155) 

доцільно конкретизувати напрями формування соціально орієнтованої 

економіки інноваційного типу. 
 

3. Авторські позиції варто було б посилити деякими уточненнями 

дискусійних положень. Зокрема, на скільки реальною є можливість 

формування інноваційної трансформації соціальної політики України за 

сучасних умов, коли енергогенеруючі компанії, банківський сектор 

економіки, стратегічні підприємства зосереджені та представлені у формі 

приватної власності та відстоюють власні корпоративні інтереси. 
 

 



4. Доречним було б авторові більше уваги приділити особливостям 

впливу глобалізації на інноваційну трансформацію соціальної політики 

України. Це поставило б досліджувану проблему під іншим кутом, дещо 

змінило б структуру роботи, однак дало б змогу отримати додаткові 

висновки. 
 

5. Підрозділ 3.3 присвячено обґрунтуванню комплексних програм 

інноваційної трансформації соціальної політики регіону (с. 175). По-перше, 

не зрозуміло, чому у межах функціонально-цільового блоку обрано: 

програму забезпечення відтворення соціально-економічної системи, 

програму забезпечення конкурентоспроможності регіону та програму 

гарантування соціально-економічної безпеки, по-друге, пропозиції 

здебільшого мають загальний характер. Доцільно було їх конкретизувати. 
 

6. Нині екологічні проблеми України мають надзвичайно велике 

значення і вимагають посиленої уваги як з боку держави, так і 

господарюючих суб’єктів. З огляду на дану проблему, варто було внести 

конкретні пропозиції щодо екологічних аспектів інноваційної трансформації 

соціальної політики України. 
 

Наведені зауваження та дискусійні положення не знижують 

теоретичної та практичної значущості одержаних результатів дослідження та 

не впливають на рівень наукової новизни, відповідно не змінюють суті і 

головних висновків дослідження Роїк Оксани Романівни. 

 

Загальна оцінка роботи та її відповідність встановленим вимогам 
 

Дисертаційна робота Роїк Оксани Романівни на тему «Інноваційна 

трансформація соціальної політики України» є завершеним науковим 

дослідженням, яке автор дисертації виконанав самостійно. Отримані наукові 

результати дають змогу значно розширити та збагатити існуючі теоретичні, 

методичні та прикладні положення соціальної політики в умовах 

інноваційного розвитку та євроінтеграції. 



 


