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ЛІБАНОВА  Е. М., БАХМАЧ А. О.,  ВАСИЛЬЄВ  О.А., ГВЕЛЕСІАНІ А.Г.  ТА ІН.  

(ЗА РЕД. Е.М. ЛІБАНОВОЇ)

ПЕНСІЙНА  РЕФОРМА  В  УКРАЇНІ:  НАПРЯМИ  РЕАЛІЗАЦІЇ

Монографія підготовлена авторським колективом за результатами виконання науко-
вого проекту  «Складові  пенсійної  реформи  в  Україні»  у  рамках  цільової  комплексної  
програми наукових досліджень НАН України «Проблеми і перспективи соціально-еко-
номічного та політико-правового розвитку України».

У книзі розглянуто еволюцію форм пенсійного забезпечення, визначено чинники 
та  передумови  пенсійної  реформи  в  Україні,  узагальнено  міжнародний  досвід  ре-
формувань пенсійних систем. Обґрунтовано невідкладність та напрями реформування 
солідарної пенсійної системи,  оптимальні  стартові  параметри  впровадження  обов’яз-
кового  накопичувального пенсійного  страхування  та  шляхи  мінімізації  пов’язаних  
із  цим  ризиків,  виявлено  основні проблеми  та  перспективи  розвитку  недержавного  
пенсійного  забезпечення  і  професійних пенсійних схем. Розроблено пропозиції щодо 
посилення регуляторної ролі держави та соціального діалогу  у  сфері  пенсійного  забез-
печення,  окреслено  фінансові,  економічні, організаційні, моральні важелі впливу, що 
можуть сприяти детінізації зайнятості та доходів, запропоновано заходи покращання 
пенсійного забезпечення мігрантів.

Монографія  розрахована  на  фахівців  у  галузі  соціальної  економіки  й  політики, 
працівників  державного  управління,  аспірантів  та  студентів  суспільних  і  гуманітар-
них  спеціальностей.

К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2010. – 
270 с.

МАКАРОВА О.В., САРІОГЛО В.Г., ТЕРЕЩЕНКО Г.І. ТА ІН.
 (ЗА РЕД. Е.М. ЛІБАНОВОЇ)

ЯКІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ  

У монографії подано сучасні погляди на методологічні основи розробки та оціню-
вання соціальної політики, особливості формування її інформаційного забезпечення. 
Основну увагу приділено методологічним питанням оцінки якості інформаційного за-
безпечення та підходам до її підвищення. Розглянуто принципи побудови інформаційно-
аналітичної системи для використання при розробці та оцінці впливу соціальної політики 
в Україні, а також окремі практичні аспекти оцінювання соціальних програм.



177

КНИЖКОВИЙ ОГЛЯД

Ця публікація підготовлена за сприяння Європейського Союзу. Відповідальність за її 
зміст несе виключно European Profiles SA. Зміст публікації жодним чином не відображає 
точку зору Європейського Союзу.

К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2010. – 248 с.

МАЙДАНІК  І.П.

УКРАЇНСЬКА  МОЛОДЬ  НА  РИНКАХ  ПРАЦІ  ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ

Монографія   присвячена   вивченню   теоретичних   та   практичних   проблем трудової 
міграції української молоді. У роботі розглянуто міжнародні підходи до вивчення молодіжних 
міграцій, досліджуються основні тенденції перебігу трудових міграцій  молоді  у  сучасній  
Україні,  дається  порівняння  основних  параметрів молодіжних міграцій із характеристиками 
міграційних поїздок старших заробітчан. Особливу увагу приділено виявленню різнобічного 
впливу трудових міграційних процесів на добробут молодих українців, у рамках чого подано 
багатовимірну структуру вивчення добробуту заробітчан, що об’єднує низку підходів та зрізів. 
Розглядаються правові основи управління трудовими міграціями.

Видання   призначено   для   наукових   працівників,   державних   службовців, праців-
ників   установ,   які   надають   послуги   з   працевлаштування   за   кордоном, викладачів 
та студентів, а також для всіх, хто цікавиться міграційними проблемами.

К.:   Ін-т   демографії   та   соціальних   досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, 2010. – 
176 с.

АКСЬОНОВА С., ГОЛОВЕНЬКА В., КЛИМЕНКО Ю., КРІМЕР Б., 
КУРИЛО І., ЛЕВЧУК Н., ЛІБАНОВА Е.ТА ІН.

 (ЗА РЕД. ЛІБАНОВОЇ Е.М.)

МОЛОДЬ ТА МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ: 
СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ

Монографія  присвячена    висвітленню  низки  актуальних  питань,  що  стосуються 
системи  цінностей,  способу  життя,  демографічної  поведінки,  соціально-економічного 
складу та становища молоді в Україні. У роботі аналізуються ціннісні орієнтації молоді, 
пов’язані  з  різними  сферами  її  життєдіяльності.  Викладено  результати  досліджень 
динаміки чисельності та статево-вікового складу молоді, шлюбно-сімейних орієнтацій 
і  поведінки  молодіжного  контингенту,  його  сімейного  складу,  гендерних  відносин 
та  дітородної  ситуації  в  сім’ях,  дітородних  орієнтацій  молоді  в  Україні.  Всебічно 
досліджуються  детермінанти  сучасного  стану  здоров’я  української  молоді  з  акцентом 
на поведінкових факторах ризику. Окрему увагу приділено питанням репродуктивного 
здоров’я молоді, а також проблематиці  смертності у молодому  віці. Розглядаються  
основні  соціально-економічні  характеристики  молодіжного  контингенту  в  Україні:  
освітній  рівень,  особливості  економічної  активності  молодих людей,  професійний  
склад  зайнятої  молоді  тощо.    Проаналізовано  освітні  та  трудові орієнтації  молодих  
людей,  у  тому  числі  установки  на  трудову  міграцію. 

 У  монографії висвітлюються  також  особливості  внутрішньодержавних  і  міждер-
жавних  міграційних переміщень, в яких наразі бере участь українська молодь. Видання  
містить  результати  вивчення  й  узагальнення  вітчизняного  досвіду молодіжної   по-
літики   у   тій   її   частині,   що   спрямована   на   вирішення   соціально-демографічних  
проблем. Викладено  ряд  рекомендацій  щодо  вдосконалення і розвитку державної 
молодіжної політики у нашій країні. 
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Видання адресовано демографам, економістам, соціологам, фахівцям з державного 
управління та соціальної політики.

К.:  Інститут  демографії  та  соціальних  досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 
2010. — 248 с.

ЛІБАНОВА Е.М., ПОЗНЯК О.В., МАЛИНОВСЬКА О.А.

НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ. ТРУДОВА ЕМІГРАЦІЯ В УКРАЇНІ

У монографії розглянуто широке коло проблем, пов’язаних із зовнішньою трудовою 
міграцією українських громадян, висвітлено теоретичні та прикладні аспекти трудової 
еміграції. Досліджується перебіг зовнішніх трудових міграцій у контексті загальної со-
ціально-економічної ситуації на основі відомостей державної статистики та спеціальних 
вибіркових обстежень. Особливу увагу приділено аналізу результатів першого загально-
національного опитування з питань трудових міграцій, що було проведене у середині 
2008 року. Проаналізовано соціально-економічні характеристики зовнішніх трудових 
мігрантів, напрямки трудової еміграції, умови праці та перебування громадян України за 
кордоном. Дано оцінку заробітків трудових мігрантів та грошових переказів, визначено 
вплив трудової еміграції на розвиток ринку праці в Україні. Розроблено пропозиції щодо 
формування міграційної політики, а також поліпшення статистики трудових міграцій. 

Для наукових працівників (демографів, економістів, географів, соціологів, правни-
ків), державних службовців, викладачів та студентів ВНЗ, усіх, хто цікавиться проблемами 
трудової еміграції.

К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАН України, 2010. – 233 с.

ЛІБАНОВА Е.М., САРІОГЛО В.Г., ЧЕРЕНЬКО Л.М. ,  ШИШКІН В.С. ТА ІН. 
( ЗА РЕД. БЕНА СЛЕЯ)

АНАЛІТИЧНА ДОПОВІДЬ “АНАЛІЗ БІДНОСТІ ТА 
СОЦІАЛЬНИХ НАСЛІДКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ”

У доповіді викладено результати аналізу бідності й соціальних наслідків фінансової та 
економічної кризи в Україні. Зосереджено увагу на визначенні ключових питань бідності, 
описанні економічної кризи в Україні та вивченні впливу на бідність з позиції тенденцій 
бідності під час кризи. Наведено пропозиції з удосконалення соціальної політики щодо 
подолання бідності, зокрема з погляду реформ політики.

Видання може стати в нагоді урядовцям, міністерствам і державним агенціям, 
керівникам і спеціалістам у сфері соціального та економічного розвитку, науковцям, 
представникам міжнародних організацій, експертам неурядових організацій та іншим 
особам, які зацікавлені у зниженні рівня бідності та людському розвитку.

Київ,  2010. – 62 с.

 ЛІБАНОВА Е.М.,  ЛІСОГОР Л.С., ПАЛІЙ О.М.,  МАКАРОВА О.В. , 
СЕВІНЧ РЕНДЕ,  ДОРОТІ ДЖ. РОЗЕНБЕРГ ТА ІН.

АНАЛІТИЧНА ДОПОВІДЬ “СОЦІАЛЬНЕ ЗАЛУЧЕННЯ В УКРАЇНІ: 
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР ТА ІНСТИТУЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО СЕКТОРУ”

Доповідь висвітлює ситуацію в соціальному секторі, тенденції соціальної політики, 
зроблено огляд соціальних інституцій України. Також надається введення до концепції 
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соціального залучення, його застосування в підходах політики соціального сектору, яку 
використовує Європейський Союз, і його наслідки для майбутнього розвитку України. 
У доповіді надається коротке пояснення логіки комплексних підходів до соціального 
та економічного розвитку, а також запропоновано пояснення значення таких явищ, як 
бідність, соціальне відторгнення і соціальне залучення, взаємозв’язок між цими явищами. 
Також наведено огляд еволюції політики Європейського Союзу щодо боротьби з бідністю 
та соціальним відторгненням, пояснення Відкритого методу координації як механізму 
управління соціальним залученням. Доповідь містить коротке резюме результатів дослі-
дження щодо відповідності державних інституцій соціального сектору України в світлі 
підходів і стандартів, затверджених ЄС, та рекомендації щодо майбутньої підтримки 
досліджень.

Публікація стане у нагоді урядовцям, працівникам міністерств та відомств, керів-
никам та фахівцям місцевих установ виконавчої влади, науковцям, діячам громадських 
організацій, усім, кого цікавлять питання соціально-економічного та людського розвит ку 
України.

Київ,  2010. – 84 с.

В. ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ
(СОСТАВИТЕЛЬ – Ж.А. ЗАЙОНЧКОВСКАЯ, ПРЕДИСЛОВИЕ – П.М. ПОЛЯН)

МИГРАЦИЯ В РИТМЕ ВРЕМЕНИ

В издании представлены статьи известного исследователя миграции Виктора Ива-
новича Переведенцева, опубликованные в журнале “Новое время” в течение 2002–2006 
годов. Статьи скомпонованы так, что их объединяет не только “тема”, но еще и опре-
деленный “сюжет”: демографическая ситуация в России такова, что уповать на “свои 
силы” ей уже не приходится. Страна еще в 1965 году перешла от расширенного воспро-
изводства населения к суженному и двигалась вниз по ухабам демографического кризиса. 
Отсюда колоссальная роль миграций в демографическом развитии страны, как, впрочем, 
и вывод: только внешние миграции могут стать главным лекарством от этого кризиса.

Фонд “Новая Евразия”, 2010.

ГАГАУЗ О.Е., ПЕНИНА О.А.

ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 
СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ В МОЛДОВЕ И БЕЛАРУСИ

Монография подготовлена в рамках двустороннего проекта «Основные вызовы 
демографической безопасности: сходства и различия в Беларуси и Молдове». В ней пред-
ставлена динамика основных демографических процессов (рождаемость, смертность, 
миграция) в Молдове и Беларуси, определены общие тенденции для обеих стран, а также 
особенности демографического развития. Разработаны некоторые рекомендации по 
управлению демографическими процессами.

Монография адресована специалистам в области демографии и смежных дисциплин, 
преподавателям и студентам высших учебных заведений, аспирантам, а также всем ин-
тересующимся проблемами народонаселения.

Acad. de Stiinte a Rep. Moldova. – Ch.: I.E.P. Stiinta, 2010 (Tipografia „Elena V.l.” SRL). – 
296 p. (Кишинев: Штиинца, 2010)
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ВОЙТЕНКО В.П., КОШЕЛЬ Н.М., ПИСАРУК А.В.

ЕКОЛОГІЧНА КРИЗА В УКРАЇНІ (ДЕМОГРАФІЧНІ СТУДІЇ)

Видання привертає увагу до проблем довкілля, фокусуючись на екологічній та 
соціальній агресивності життєвого середовища. Розглянуто методологічні основи по-
пуляційної екології, аналізується динаміка смертності в регіонах з різним довкіллям. 
Екологія, економіка, соціологія, демографія, соціальна гігієна і медицина представлені 
як інтердисциплінарні студії, зусилля яких концентруються на вивченні сукупності про-
цесів становлення, розвитку і загибелі організму в конкретних соціальних та екологічних 
умовах його існування.

К.: «Фенікс», 2010. – 280 с.: табл. 64, рис. 36.

 НОВІКОВА О.Ф. ТА ІН.

УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ ТА СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ 
У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ  

У монографії здійснено оцінку стану регіонального людського та соціального роз-
витку, подано результати наукових досліджень з проблем державного, регіонального та 
галузевого управління соціальним розвитком, взаємодії суб’єктів соціального розвитку 
територіальної громади. На підставі концептуальних, науково-методичних та правових 
засад забезпечення соціального розвитку регіонів обґрунтовано потреби і можливості удо-
сконалення соціального управління на державному і регіональному рівнях, обґрунтовано 
напрями забезпечення ефективного використання та розвитку трудового потенціалу; 
запропоновано шляхи удосконалення оцінки ефективності діяльності органів регіональ-
ного управління в контексті людського та соціального розвитку.

НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк : [б. в.], 2010. – 488 с. 

КОТОВ Є. В., ВИШНЕВСЬКИЙ О. С.

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ РИЗИКАМИ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНИХ 
МОЖЛИВОСТЕЙ  

У монографії визначено концептуальні засади створення та функціонування системи 
управління соціальними ризиками на державному та регіональному рівнях. Досліджено 
проблеми встановлення соціальних цілей і відповідних їм соціальних ризиків. Надано 
пропозиції щодо вдосконалення окремих складових механізму управління соціальними 
ризиками.

НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк : [б. в.], 2010. – 107 с. : рис.

ГОРКІНА Л.П., БІЛА С.О. , НЕБРАТ В.В.  ТА ІН. (ЗА РЕД. Л. П. ГОРКІНОЇ)

РЕТРОСПЕКТИВА РИНКОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В УКРАЇНІ: 
СУЧАСНИЙ ДИСКУРС

Висвітлена ретроспектива розвитку економічної теорії та економічної ідеології, трак-
тувань проблеми власності та шляхів її реформування, теорії і практики грошово-кредит-
ного та фінансового забезпечення економічного розвитку, господарських організаційних 
форм та їх наукового обґрунтування. Виявлені основні тенденції соціально-економічного 
розвитку на різних історичних етапах формування нових концептуальних підходів до 
створення ринкового середовища в Україні в сучасних умовах. 



181

КНИЖКОВИЙ ОГЛЯД

Для науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів та студентів економіч-
них спеціальностей вищих навчальних закладів.

НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2010. – 760 c. : табл.

ЗАПАТРИНА И.В.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА: 
РЕФОРМЫ И СИСТЕМА ИХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Изложены результаты исследований в сфере жилищно-коммунальной инфраструк-
туры. Дана ее характеристика и определена роль в социально-экономическом развитии 
территорий. Проведен анализ реформирования жилищно-коммунального хозяйства, 
обозначены риски и угрозы, приведены рекомендации по их снижению. Рассмотрена 
система финансового обеспечения модернизации жилищно-коммунальной инфраструк-
туры, даны предложения по ее совершенствованию.

Для студентов, аспирантов, преподавателей высших учебных заведений, госу-
дарственных служащих, представителей местных органов власти и органов местного 
самоуправления, ученых, специалистов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 
субъектов рынка ЖКХ.

НАН Украины ; Ин-т экон. и прогнозиров. – К., 2010, – 336 с. : табл., рис.

ДАНИЛЕНКО А.І., ГРИЦЕНКО А.А. , ЗИМОВЕЦЬ В.В.  ТА ІН. 
(ЗА РЕД. А.І. ДАНИЛЕНКА)

ФІСКАЛЬНО-БЮДЖЕТНА ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ: 
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ПОСИЛЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ  

У монографії розглянуто питання, що стосуються аналізу антикризових заходів у 
сферах, котрі найбільше постраждали від впливу фінансово-економічної кризи, яка роз-
горнула в Україні з вересня 2008 р. (банківська система та грошово-кредитний ринок, 
податково-бюджетна сфера тощо).

Для науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів і студентів економічних 
спеціальностей вищих навчальних закладів.

НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2010. – 456 с. : табл., рис.

ЛУНІНА І.О., КИРИЛЕНКО О.П., ЛУЧКА А.В. ТА ІН.( ЗА РЕД. І.О.ЛУНІНОЇ)

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

У монографії розглядаються засади формування доходів місцевих бюджетів та подат-
кові повноваження місцевих органів влади; проаналізовано вплив різних видів податків 
та неподаткових надходжень на дохідну частину місцевих бюджетів України; визначено 
особливості податкової автономії місцевих органів влади; обґрунтовано пропозиції щодо 
можливості застосування зарубіжного досвіду та перспективних напрямів диверсифікації 
дохідних джерел органів місцевого самоврядування України.

Для керівників усіх рівнів, науковців, викладачів, аспірантів і студентів ВНЗ.

НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2010. – 320 с. : табл., рис.
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НИЧИПОРЕНКО С.В.

МОЛОДІЖНА СІМЕЙНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ

У монографії здійснено аналіз демографічного і соціально-економічного становища 
українських сімей та порівняльну оцінку соціального захисту сімей у зарубіжних країнах. 
Спираючись на розрахунки чисельності та складу населення, розроблено довгостроковий 
аналітичний прогноз шлюбно-сімейної ситуації в Україні. Сформульовано та обґрунто-
вано перспективи розвитку державної підтримки молодих сімей, запропоновано шляхи 
реалізації молодіжної сімейної політики в Україні.

Книга розрахована на науковців, фахівців з державного управління, соціальної по-
літики, аспірантів, студентів.

Умань: Видавець «Сочінський», 2011. – 217 с.

ТАРАНОВСЬКА А.Ю., КУРИЛО І.О.,  ЛЕВЧЕНКОК.Б., МЕРКОТАН К.П., ТА ІН.

СТАНОВИЩЕ  СІМЕЙ  В  УКРАЇНІ  
 (ЗА  ПІДСУМКАМИ  2000–2009  РОКІВ)

(Щорічна державна   доповідь   Президентові   України,   
Верховній   Раді   України,   Кабінету Міністрів України про становище сімей та 

стан реалізації державної сімейної політики)

Доповідь розроблена на виконання Державної програми підтримки сім’ї на період 
до 2010 року. Розглянуто соціально-демографічні характеристики сучасної сім’ї  в умовах 
трансформації українського суспільства, висвітлено питання насильства в сім’ї та утвер-
дження ґендерної рівності, викладено результати статистичного аналізу шлюбності та 
розлучуваності. Доповідь містить аналіз матеріального становища та умов проживання 
сімей в Україні. Окремий розділ присвячено здоров’ю сучасної сім’ї та впливу способу 
життя на її функціонування. У виданні характеризується стан та перспективи реалізації 
державної сімейної політики, діяльність громадських організацій, соціальна робота та 
соціальний захист сімей в Україні. 

При підготовці щорічної доповіджі використано аналітичні та статистичні матеріали 
центральних і місцевих органів державної влади, ряду наукових організацій.

Міністерство  України  у  справах  сім’ї,  молоді  та  спорту,  Державний  інститут 
розвитку сім’ї та молоді. – К., 2011. – 224 с.

ЛІБАНОВА  Е.М.,  ЛЕВЕНЕЦЬ Ю., МАКАРОВА О.В. , ЧЕРЕНЬКО Л.М.  ТА ІН.

НАЦІОНАЛЬНА ДОПОВІДЬ ПРО ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК
 «УКРАЇНА: НА ШЛЯХУ ДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАЛУЧЕННЯ»

Доповідь  привертає увагу до причин та особливостей соціального відторгнення в 
Україні, визначає соціально відторгнуті групи населення та пропонує ряд рекомендацій 
щодо розробки державної політики та програм для подолання бар’єрів на шляху до со-
ціального залучення всіх верств населення. Питання соціального залучення розглянуто 
з позиції людського розвитку і підкреслено, що обидві концепції – соціальне залучення 
та людський розвиток – є взаємодоповнюючими та взаємопідсилюючими. Рушійні сили 
соціального відторгнення розглядаються за основними сферами людського життя: полі-
тична, культурна, економічна і соціальна. Наведено індивідуальні прояви відторгнення, 
що демонструють масштаби та глибину проблем, з якими стикаються вразливі особи.

У  доповіді запропоновано нову методологію оцінки багатовимірних аспектів со-
ціального відторгнення, що дає змогу більш точніше визначати пріоритети і поліпшити 
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адресність політики соціального залучення. Вона  є однією із низки національних 
доповідей країн регіону з тематики соціального залучення, що були підготовлені у 
рамках Регіональної Доповіді про людський розвиток «Від трансформації – до сус-
пільства для всіх».

Доповідь є незалежним виданням Програми розвитку ООН в Україні, що підготов-
лене у тісній співпраці з національними та міжнародними експертами. Думки, висновки 
чи рекомендації належать авторам та упорядникам цього видання і не обов’язково відо-
бражають погляди ПРООН.

ISBN 978-966-2153-60-6   Copyright ©2011C – 128 с.

БРАНКА АНДЖЕЛКОВИЧ, АНДРЕЙ ИВАНОВ, ШЕЙЛА МАРНИ, ДОЧО МИХАЙЛОВ, 
СЮЗАНН МИЛШЕР, ЭЛЛА ЛИБАНОВА И ДР.  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ РАЗВИТИИ:
«ОТ ТРАНСФОРМАЦИИ – К ОБЩЕСТВУ ДЛЯ ВСЕХ»

В основе проведеного в Докладе анализа лежит концепция социального отторжения. 
Доклад связывает парадигму социального отторжения/вовлечения, разработанную в кон-
тексте Европейского Союза, с парадигмой человеческого развития, сформулированной 
Амартией Сеном. Рассматривается  комплексный характер социального отторжения при 
помощи многомерного  Индекса  социального  отторжения  –  инструмента  измерения, 
основанного на 24 типах лишений. Данный индекс используется для измерения и срав-
нения социального отторжения в шести странах региона – от Сербии до Таджикистана 
–  характеризующихся  разными  уровнями  развития. Посредством глубокого анализа 
и многочисленных примеров в докладе характеризуются причины возникновения соци-
ального  отторжения и способы противодействия  ему при  помощи  целенаправленных  
вовлекающих  политик.  

ISBN: 978-92-95092-32–7

АМОША О.І., АПТЕКАР С.С., БІЛОПОЛЬСЬКИЙ М.Г., ЮРІЙ С.І.  ТА ІН.

СТРУКТУРНІ РЕФОРМИ ЕКОНОМІКИ: СВІТОВИЙ ДОСВІД, 
ІНСТИТУТИ, СТРАТЕГІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ

У монографії проаналізовано світовий досвід структурної перебудови економіки, 
акцентовано увагу на європейському досвіді структурної перебудови та диверсефікації 
економіки країн і регіонів, дано оцінку перспектив та практики його використання в 
Україні.

ІЕП НАН України, ТНЕУ МОНМС України. – Тернопіль. Економічна думка ТНЕУ, 
2011. – 848 с.

Огляд підготувала
 І.В. Герасименко


