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МОНОГРАФІЇ

Демографія. Лібанова Е.М., Курило І.O., Аксьонова С. Ю., Слюсар Л.І. та ін. Сім’я 
та сімейні відносини в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку –/Інститут демографії 

та соціальних досліджень НАН України , Український центр соціальних реформ, Фонд 

народонаселення ООН/– К:. ТОВ “Основа-Принт”, 2009. – 248 с. (14,9). – 300 прим. 

Монографія присвячена актуальним питанням розвитку сім’ї та сімейних відносин 

в Україні. Видання є результатом дослідницької роботи авторського колективу під ке-

рівництвом академіка НАН України Е.М. Лібанової.

У роботі проаналізовано основні функції сучасної сім’ї та процес їх трансформації у 

новітній демографічній історії, розглянуто структуру і типи сімейних об’єднань в Укра-

їні, процеси формування сімейного складу населення, питання взаємодії сім’ї з іншими 

соціальними інститутами, вплив соціально-економічних явищ та процесів на життєді-

яльність сімей. У роботі викладено результати досліджень матеріального становища та 

умов проживання різних категорій сімей.

На матеріалах соціально-демографічного обстеження досліджено роль і місце сі-

мейних цінностей у системі ціннісних орієнтацій населення, становлення нових форм 

шлюбно-сімейних стосунків в Україні. Значну увагу приділено питанням формування 

взаємовідносин та розподілу обов’язків у сучасній сім’ї. Аналізуються дітородні орієнтації 

населення та проблеми утримання і виховання дітей в українських сім’ях. Розглянуто 

сучасні форми сімейних зв’язків батьківського і прабатьківського поколінь.

Видання містить результати узагальнення зарубіжного та вітчизняного досвіду 

сімейної політики, а також оцінки населенням заходів сімейної й пронаталістської по-

літики в Україні. У ньому викладено деякі рекомендації щодо вдосконалення сімейної 

політики у нашій країні.

Лібанова Е.М., Башкіров С.В., Крикун О.І., Полякова С.В. та ін. Демографічні чинники 
бідності. –/Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, Державний комі-

тет статистики України, Український центр соціальних реформ, Фонд народонаселення 

ООН/ –К:. ТОВ ”Основа-Принт”, – 2009. – 184 с. (7,44). – 300 прим.

Монографія підготовлена співробітниками відділу досліджень рівня життя населення 

Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України спільно з фахівцями Дер-

жавного комітету статистики України.

У роботі розглянуто проблеми дослідження бідності в Україні з урахуванням специфіки 

розвитку соціально-економічних процесів на сучасному етапі. Узагальнено досвід досліджен-

ня бідності в країнах Східної Європи та Центральної Азії. Виявлено нові аспекти української 

бідності, досліджено ризики бідності в домогосподарствах України  залежно від їх структури. 

Виділено групи домогосподарств з найвищими ризиками бідності. Досліджено та змодельо-

вано вплив різних соціально-економічних чинників на ризики та регіональні рівні бідності. 

Побудовано карти бідності у розрізі адміністративних районів України.

Лібанова Е.М., Черенько Л.М., Полякова С.В., Реут А.Г. та ін. Бідність та нерівні 
можливості дітей в Україні – /Інститут демографії та соціальних досліджень НАН Украї-

ни, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), Український центр соціальних реформ/ – К.: ТОВ 

«Перфект-Стайл», 2009. – 288 с. (42,2). – 1500 прим.

Монографія присвячена актуальним питанням бідності та нерівних можливостей 

дітей в Україні. Видання є результатом кропіткої дослідницької роботи авторського ко-

лективу під керівництвом академіка НАН України Е.М. Лібанової.
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У роботі запропоновано адаптовану до українських умов концепцію дослідження 

бідності та нерівних можливостей дітей. У рамках цієї концепції досліджено вплив со-

ціально-економічного розвитку країни на становище дітей. Проаналізовано монетарну й  

немонетарну бідність сімей з дітьми та оцінено взаємозв’язок між ними. Дано характерис-

тику доступності для дітей послуг  охорони здоров’я та освіти, оцінено охоплення сімей 

з дітьми системою соціального захисту. На основі узагальнення даних низки вибіркових 

обстежень досліджено становище вразливих категорій дітей.

Монографія містить оцінку стану надання та фінансування державних соціальних 

допомог, житлових субсидій, соціальних пільг та податкових знижок   для   домогоспо-

дарств   з   дітьми.   Проаналізовано   вплив   системи соціальної допомоги на бідність та 

нерівні можливості серед дітей. На основі цього аналізу змодельовано кілька варіантів 

вдосконалення державних програм соціальної підтримки домогосподарств з дітьми.

 У   виданні   розроблено пропозиції  щодо  вдосконалення   механізмів соціального 

захисту та підвищення ефективності соціальної підтримки дітей. Викладено рекомендації   

щодо   підвищення   дієвості   системи   державної соціальної допомоги для вирішення 

проблем бідності та нерівності серед дітей.

 Суспільні науки. Економічні науки. Кіндзерський Ю.В., Лісогор Л.С., Новак І.М., 
Ткаченко Л.Г. та ін. Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного 
розвитку –/ІДСД НАН України, ДУ „Ін-т економіки та прогнозування” НАН України/. 

– К.:, 2009. − 928 с. (58,0), – 300 прим. 

Висвітлено нові уявлення про категорію ”промисловий потенціал” з урахуванням 

цільової спрямованості його формування та використання. Показано основні супереч-

ності й обґрунтовано цілі та механізми ефективного розвитку галузі у площині світових 

тенденцій, якості вітчизняної промислової політики, фінансово-інвестиційних, інно-

ваційно-технологічних, організаційно-виробничих, кадрових та екологічних проблем 

промислового виробництва.

Для працівників органів державного управління, науковців, викладачів, аспірантів, 

студентів вищих навчальних закладів економічного профілю.

 Звонар В.П. Міжсекторне партнерство як механізм реалізації регіональної соціальної 
політики: концепція для України. Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки.– Луцьк: 2009. – 

292 с. (16,97)– 300 прим. 

У монографії розглянуто теоретичні і методичні засади використання в соціальній 

політиці регіонів України механізму міжсекторного партнерства як системної взаємодії 

суспільних секторів – державного, громадського й приватно-бізнесового. Досліджено 

економічну сутність, причини появи, внутрішню структуру та напрями використання 

цього механізму в здійсненні соціальної політики. Розглянуто його інституціональні й 

організаційні принципи. На матеріалах одного із соціально проблемних регіонів України 

доведено необхідність і проаналізовано передумови інтеграції міжсекторного партнерства 

в систему соціальної політики держави. Досліджено особливості діяльності суб’єктів со-

ціальної політики цього регіону. З’ясовано ступінь практичності й соціальне значення 

вже наявних у ньому форм міжсекторного партнерства. Розроблено організаційно-еко-

номічну модель упровадження та використання міжсекторного партнерства в процесі 

вдосконалення соціальної сфери регіонів України. Для забезпечення функціональності 

цієї моделі визначено пріоритетні заходи економіко-правового регулювання міжсектор-

ного партнерства.

Для науковців, фахівців державних і регіональних органів управління соціальною 

сферою, підприємців, активістів громадського руху, аспірантів, студентів.
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 Державне управління. Рингач Н. О. Громадське здоров’я в Україні як чинник національ-
ної безпеки. / Національна академія державного управління при Президентові України/ 

− К.: Вид-во НАДУ, 2009. − 296 с. (16,65). – 300 прим. 

У монографії аналізується громадське здоров’я як чинник національної безпеки 

України, обґрунтовано і розроблено теоретико-методологічні засади удосконалення 

державного управління у сфері охорони громадського здоров’я. 

За результатами дослідження отримано сукупність наукових та практичних резуль-

татів, спрямованих на вдосконалення механізмів управління охороною громадського 

здоров’я, що мають на меті збереження людського капіталу шляхом мінімізації ризиків 

для національної безпеки, пов’язаних зі здоров’ям населення. 

Адресована науковцям, викладачам, державним службовцям, аналітикам, слухачам 

і студентам, а також усім, хто професійно цікавиться даною проблематикою.

Економічна статистика і математичне моделювання. Семенов В.В., Витвицька О.Д., 
Кулаєць М.М., Скрипниченко В.А. Інноваційно-інвестиційні процеси в аграрному секторі: 
нормативний аналіз та економетричні методи дослідження впливу на суспільний добробут 

/Національний Науковий Центр ”Інститут аграрної економіки”/ – К.: НАУ, 2009. – 253 

с (25). – 450 прим. 

У монографії розглянуто методи нормативного аналізу інституційних механізмів 

управління аграрним сектором та їх вплив на рівень суспільного добробуту. Проаналізова-

но економетричні методи дослідження поширення інноваційно-інвестиційних процесів у 

просторі та часі. Досліджено методи оцінювання впливу інноваційно-інвестиційних про-

цесів на нерівність, бідність та суспільну (міжгрупову) поляризацію. Викладено підходи 

до оцінювання впливу державних інтервенцій на аграрні ринки. На основі використання 

вектора Шеплі розроблено метод оцінювання внеску інвестиційно-інноваційних проектів 

у зростання суспільного добробуту. Побудовано модель для оцінки внеску інфраструк-

турних інвестицій у зростання технічної ефективності виробництва. Побудовані індекси 

міжрегіональної диспропорційності, галузевої концентрації, регіональної спеціалізації та 

просторової поляризації. Розглянуто способи використання кривої Лоренса як інстру-

менту економічного аналізу. Досліджено вплив економічного зростання та податкової 

політики на добробут різних соціально-економічних груп населення.

Для фахівців з прикладної економіки а також науковців, аспірантів та студентів, які 

цікавляться проблемами моделювання соціально-економічних процесів.

Навчальні посібники та підручники

1. Методика формування вибіркових сукупностей  для проведення у 2009–2013 

роках вибіркових обстежень населення (домогосподарств): умов життя домогосподарств, 

економічної активності населення та сільськогосподарської діяльності населення у сіль-

ській місцевості– К.: ДКСУ, 2008. – 102с.

2. Скуратівський В.А., Трощинський В.П., Лібанова Е.М. та ін. Управління соці-

альним і гуманітарним розвитком: Навч. пос. – К.: НАДУ, 2009. – Ч. 1. – 456 с.

В.А. ЧЕРНІЧЕНКО,
кандидат економічних наук 




