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Методологія дослідження. Результати отримані на основі методології 

постнеoкласичної парадигми як певної картини світу з використанням 

наступних методів наукового пізнання: порівняння й узагальнення – при 

встановленні сутнісних відмінностей у підходах до дослідження процесів 

координації; аналізу та синтезу – при виявленні тенденцій і закономірностей в 

економічному розвитку та детермінації ними соціальних наслідків; методів 

наукового доказу: дедукції та індукції – при формулюванні умовиводів 

(висновків); логічного та історичного – при проведенні часових та просторових 

паралелей між проблемами людського розвитку та соціальною політикою. 

Результати. На основі широкого використання емпіричного матеріалу і 

критичного аналізу соціально-економічної літератури здійснено дослідження 

проблем людського розвитку, що позначилися в кінці ХХ ст., а саме: старіння 

населення, зростання міграції робочої сили, подорожчання послуг у сфері 

охорони здоров'я та ін. Показано, яким чином  демографічні зміни призвели до 

переорієнтації виробничих зв'язків і фінансових потоків, і, як наслідок, до 

перебудови соціальної політики в деяких державах світу, що дозволило їм  

комплексно вирішити багато питань соціального характеру. Узагальнено 

результати проведеної в ряді країн світу заміщення розподільчої державної 

солідарної пенсійної системи системою індивідуальних накопичувальних 

рахунків з обов'язковими і добровільними внесками. 

Новизна. Новизною роботи є застосування методологічного підходу, 

згідно якого  глобальні проблеми людства розглядаються під кутом їхнього 

впливу на соціальний захист населення та переорієнтацію соціальної політики. 

Авторська методика дослідження полягає у виокремленні тих проблем 

людського розвитку, які актуальні для України і досвід вирішення яких 

становить особливий інтерес для координації трансформаційних процесів у 

нашій країні. 



Практична значущість. Результати дослідження можуть бути 

використані при розробці нових пізнавальних підходів у сфері вивчення 

державної та ринкової координації процесів розвитку суспільства, здійсненні 

прикладних досліджень у даній сфері. 
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пенсійна реформа, реформа охорони здоров’я, фінансове забезпечення, 
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