НОВІ ВИДАННЯ
ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ
ІННОВАЦІЙНІ ВИДИ ЗАЙНЯТОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ РОЗВИТКУ
Колективна монографія
За ред. Е. ЛІБАНОВОЇ

Монографію підготував колектив науковців Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України. В сучасних умовах пріоритетного значення
набуває розвиток інноваційної зайнятості як необхідної передумови формування
суспільства знань. Наукове осмислення тенденцій змін зайнятості в результаті поширення наукоємних та інформаційних технологій дало змогу обґрунтувати напрями
регулювання сфери зайнятості враховуючи вплив інноваційних факторів розвитку.
Здійснено типологізацію інноваційних видів зайнятості з урахуванням демографічного, техніко-інформаційного, економічного, освітньо-професійного, соціального та
інституційного вимірів. Діагностовано та класифіковано основні ризики та загрози
розвитку інноваційних видів зайнятості в Україні за результатами аналізу впливу
чинників у межах релевантної ретроспективи та сьогодення. Розроблено рекомендації
щодо стимулювання розвитку інноваційної зайнятості з метою забезпечення відповідності структурних зрушень на ринку праці пріоритетам реконструкції економіки
України.
Монографія розрахована на фахівців у галузі демографії, соціальної економіки
і соціальної політики, працівників державного управління, викладачів, аспірантів,
студентів економічних та інших гуманітарних спеціальностей.
ISBN 978-966-02-8246-9
Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. –
Київ, 2016. – 328 с.
РОЖДАЕМОСТЬ И РОДИТЕЛЬСТВО
В СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ
Під ред. И. КУРИЛО

В данном издании изложены некоторые результаты исследований рождаемости и
родительства в Украине. Рассмотрены определенные концептуальные и методологические предпосылки исследования рождаемости и родительства в современном
социально-демографическом контексте, проанализированы трансформации модели
рождаемости в Украине, родительство в системе отношений института семьи и его
особенности в разных типах семей, оценено состояние поддержки семей с детьми и
пронаталистской политики в стране, а также некоторые направления их совершенствования с учетом опыта других европейских стран.
Адресовано демографам, социологам, экономистам, специалистам в области
социальной политики, а также нынешним и будущим мамам и папам, бабушкам
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и дедушкам – всем тем, кто интересуется вопросами репродуктивного поведения,
формирования семей и ответственного родительства, демографического развития
и семейной политики.
ISBN 978-613-4-97512-4
LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. – 124 с.
Л.М. ІЛЬЇЧ
СТРУКТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТРАНЗИТИВНОГО РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ
Монографія

У монографії розглянуто теоретичні, методологічні та практичні аспекти дослідження структурних трансформацій ринку праці та пов’язаних із ними освітньо-кваліфікаційних дисбалансів у зайнятості. Систематизовано знання про транзитивний
ринок праці, критичні переходи робочої сили від одного стану ділової активності до
іншого та чинники, що визначають ці переходи. Узагальнено методичні підходи до
вимірювання освітньо-кваліфікаційної відповідності робочої сили потребам робочих
місць та виконано діагностику для України, що дає змогу значно глибше аналізувати
дисбаланс попиту і пропозиції праці. Досліджено розвиток національної системи
кадрового забезпечення в умовах структурної перебудови економіки та інструменти
реалізації європейських стандартів в освіті. Розроблено стратегічні напрями досягнення освітньо-кваліфікаційної відповідності робочої сили потребам транзитивного
ринку праці.
Робота розкриває пріоритети державної політики у сферах кадрового забезпечення та праці. Монографія розрахована на широке коло фахівців органів державної
та виконавчої влади, які займаються регулюванням освітніх процесів і зайнятості
населення, науковців, викладачів, аспірантів і студентів, усіх, хто цікавиться проблемами ринку праці.
ISBN 978-617-566-448-3
Київ: Алерта, 2017. – 608 с.
ГІДНА ПРАЦЯ: ІМПЕРАТИВИ, УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ,
МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Колективна монографія
За ред. А.М. КОЛОТА

Монографія містить авторське трактування сутності, значення, оцінки стану, імперативів гідної праці та механізмів її розвитку. Одним із основних завдань цього
дослідження є сприяння фундаментальному переосмисленню домінант розвитку
сфери праці загалом та становлення гідної праці зокрема, що в перспективі має
сформувати якісно нове, людиноцентричне економічне мислення, задіяти інноваційно орієнтовані механізми розвитку соціально-трудової сфери. За критичного
узагальнення підходів до визначення індикаторів і показників гідної праці обґрунтовано авторське бачення соціально-економічних ознак (параметрів) гідної праці
за умов євроінтеграції та формування інноваційно-інвестиційної моделі розвитку
національної економіки. У ході дослідження автори отримали переконливі докази,
що криза гідної праці, криза соціального в найширшому його розумінні — це криза
цінностей, а тому закликають по-новому прочитати і зрозуміти сучасні цінності
трудового життя, оцінити дійсну роль і значення соціального, морально-духовного,
184
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позаекономічного у нашому житті. Автори сподіваються, що матеріали монографії
сприятимуть утвердженню парадигмальних зрушень як у розумінні імперативів,
тенденцій, перспектив розвитку інституту гідної праці, так і в опануванні сучасного
теоретико-прикладного інструментарію подолання дефіциту гідної праці.
Призначено для працівників органів державного управління, роботодавців,
профспілок, науковців, викладачів, аспірантів.
ISBN 978-966-926-152-6
КНЕУ. – Київ, 2017. – 500 с.
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС:
ЕКОНОМІЧНІ ВИКЛИКИ ТА НОВІ МОЖЛИВОСТІ
Наукова доповідь
За ред. В.М. ГЕЙЦЯ, Т.О. ОСТАШКО

У доповіді проаналізовано економічні, екологічні та науково-технічні чинники,
що зумовлюють успішність імплементації Угоди про асоціацію між Україною та
ЄС. Представлені рекомендації щодо розвитку вітчизняного експорту у ЗВТ з ЄС,
модернізації вітчизняної промисловості та транспорту, сільського господарства, інститутів споживчого ринку, механізмів фінансової підтримки бізнесу та забезпечення
інноваційного розвитку в контексті євроінтеграційних процесів. Запропоновано
підходи до імплементації положень Угоди, що стосуються сільського розвитку та
збереження довкілля.
Доповідь адресовано представникам державних органів управління, галузевих
асоціацій та бізнесу, науковцям, викладачам ВНЗ.
ISBN 978-966-02-7973-5
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». – Київ, 2016. – 184 с.
В.І. ЛЯШЕНКО, О.С. ВИШНЕВСЬКИЙ
ЦИФРОВА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЯК МОЖЛИВІСТЬ
ПРОРИВНОГО РОЗВИТКУ
Монографія

Опрацьовано тенденції розвитку цифрової економіки, яка постійно збільшується у
структурі ВВП провідних економік світу. Доведено, що сучасні процеси цифрової
трансформації економіки пов’язані з розвитком бізнес-моделей, які використовують цифрові платформи. Фактично протягом останнього десятиріччя відбувається
революція платформ. Особливістю цифрових платформ є об’єднання різних груп
споживачів, виробників, власників ресурсів на одному віртуальному майданчику.
Цифрова платформа для задоволення наявних потреб зазвичай використовує не
власні ресурси, а ресурси користувачів цифрової платформи, що обумовлює її домінування над традиційними моделями бізнесу. В Україні базисом економіки залишається
фізичний капітал, сконцентрований у гірничо-металургійному, паливно-енергетичному та агропромисловому комплексах. Вітчизняний цифровий капітал перебуває на
стадії формування, але вже спостерігається велика кількість позитивних прикладів.
Можливості розвитку цифрової економіки в Україні пов’язані з розширенням використання цифрових платформ, які є точками зростання сучасної інформаційної
економіки. Підкреслено, що перспективним напрямом розвитку цифрових платформ
є технологія блокчейн, і в Україні вже є суттєвий потенціал для розвитку в цьому наISSN 2072-9480. Демографія та соціальна економіка, 2018, № 1 (32)
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прямі. Можливості застосування блокчейн-технологій продемонстровано на прикладі
медичної та освітньої сфери.
Для керівників і фахівців центральних і місцевих органів влади, науковців, виробничників, представників бізнесу, профспілок, викладачів, аспірантів, студентів,
осіб, які цікавляться сучасними економічними моделями та перспективами розвитку
економіки України у цифрову епоху.
ISBN 978-966-02-8440-1
Інститут економіки промисловості НАН України. – Київ, 2018. – 252 с.
О.Ф. НОВІКОВА, О.І. АМОША, В.П. АНТОНЮК, В.П. ВИШНЕВСЬКИЙ та ін.
СОЦІАЛЬНІ РЕСУРСИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ: МЕХАНІЗМИ
МОБІЛІЗАЦІЇ ТА ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ
Монографія

Визначено та обґрунтовано провідну роль соціальних ресурсів в системі сталого
розвитку, у досягненні національних цілей сталого розвитку 2030. Розкрито концептуальні та правові засади управління соціальними ресурсами в державі і регіонах
в умовах децентралізації. Обґрунтовано пропозиції з корекції суспільних відносин
між центром і регіонами щодо делегування та розподілу функції, повноважень, відповідальності для залучення та використанні соціальних ресурсів. Запропоновано
інституційні та організаційні механізми розвитку громадянського суспільства в умовах
децентралізації та демократизації управління. Розкрито унікальний національний
досвід волонтерської діяльності в Україні як форми активізації соціальних ресурсів.
Визначено напрями забезпечення інституалізації соціальної відповідальності, обґрунтовано її особливості в процесі модернізації соціальних відносин. Поставлена
проблема соціальної відповідальності громадянського суспільства. Обґрунтовано
потреби удосконалення системи забезпечення соціальної безпеки для формування
умов збереження соціальних ресурсів, соціально-економічні механізми нагромадження людського капіталу в умовах децентралізації управління. Визначено потреби і напрями політики національної інтеграції українського соціуму. Досліджено й
обґрунтовано можливості саморозвитку регіонів в умовах децентралізації. Вивчено
концептуальні та науково-практичні засади використання податково-бюджетних
інструментів для забезпечення розвитку соціальної сфери регіону в умовах децентралізації. Визначено ключові положення бюджетно-податкової децентралізації на
даному етапі розвитку України. Обґрунтовано необхідність виконання принципу
субсидіарності та вимог Європейської хартії місцевого самоврядування – зменшення
залежності місцевих органів самоврядування від центрального уряду – шляхом зниження рівня бюджетних трансфертів із Державного бюджету та збільшення частки
власних доходів місцевих бюджетів.
ISBN 978-966-02-8440-1
Інститут економіки промисловості НАН України. – Київ, 2018. – 252 с.
О.Ф. НОВІКОВА, О.І. АМОША, В.П. АНТОНЮК та ін.
ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ: ВІД ПОДОЛАННЯ ПЕРЕШКОД
ДО СТРАТЕГІЇ УСПІХУ
Монографія

У монографії проаналізовано проблеми соціально-економічного розвитку Донбасу,
причини і наслідки воєнного конфлікту, масштаби вимушеного переселення меш186
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канців Донецької та Луганської областей. Визначено довгострокові завдання щодо
вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Розроблено теоретичні
підходи до формування концепції відновлення та розбудови миру на сході України.
Надано оцінку правових засад формування умов і можливостей захисту прав ВПО.
Систематизовано міжнародний досвід вирішення їх проблем. Розроблено підходи до
оцінки можливостей використання потенціалу ВПО як ресурсу розвитку територіальних громад. Визначено інноваційні механізми формування та залучення наукових,
економічних і соціальних ресурсів до розв’язання проблем, які виникли внаслідок
збройного протистояння на сході України. Проаналізовано потреби у відновленні
соціальної інфраструктури на постконфліктних територіях. Визначено механізми
розв’язання житлових проблем ВПО. Наведено перелік нових видань з проблематики
успішних переселенців та окремі історії про них.
Для керівників і фахівців державних та регіональних органів управління, місцевого самоврядування, міжнародних фондів, українських та міжнародних громадських організацій, науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх зацікавлених у
вирішенні проблем ВПО та сходу України.
ISBN 978-966-02-8076-2
Інститут економіки промисловості НАН Україн. – Київ, 2016. – 448 с.
КЛІМАТИЧНІ ФІНАНСИ
Колективна монографія
За ред. М. І. КАРЛІНА

Визначено зміст, структуру та функції кліматичних фінансів. Вони включають економічні інструменти, важелі й нормативи, які використовуються як на глобальному
рівні, так і на рівні окремих держав, регіонів певних країн, територіальних громад,
домогосподарств для боротьби з потеплінням. Важливим елементом кліматичних фінансів виступають не лише штрафні санкції щодо тих, хто емітує викиди парникових
газів, а й стимули для тих, хто максимально використовує відновні джерела енергії.
Видання рекомендоване студентам-економістам, аспірантам, екологам, працівникам природоохоронних органів і громадських екологічних структур, усім, хто
хоче зрозуміти способи подолання потепління на планеті й в Україні за допомогою
використання кліматичних фінансів.
ISBN 978-966-940-111-3
Львів: Вежа-Друк, 2017. – 184 с.
Т.П. МІНКА, Р.В. МИРОНЮК, А.А. МАНЖУЛА, І.С. КРАВЧЕНКО та ін.
АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
Навчальний посібник
Керівник авт. колективу В.А. ГЛУХОВЕРЯ

У навчальному посібнику з урахуванням змін і доповнень до законодавства, зумовлених створенням та започаткуванням функціонування в Україні Національної поліції,
розглянуто теоретико-правові основи адміністративної діяльності Національної поліції; визначено мету, завдання, форми та методи адміністративної діяльності Національної поліції; з’ясовано адміністративно-правовий статус поліцейських; виокремлено специфіку адміністративно-правової діяльності підрозділів Національної поліції
в найбільш професійно орієнтованих сферах їх правозастосовної діяльності.
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Навчальний посібник розроблено в межах програми навчальної дисципліни
«Адміністративна діяльність Національної поліції». Він спрямований на підготовку
високваліфікованих кадрів для Національної поліції та МВС України. Також посібник
може стати допоміжним наочним навчальним засобом для працівників Національної
поліції, зокрема працівників підрозділів поліції превентивної діяльності.
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпро, 2017. –
248 с.

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ
Колективна монографія
За ред. І.Й. МАЛОГО

Уперше комплексно досліджено проблематику державного антикризового
управління національною економікою. Розкрито методологію, методи та інструменти державного управління національною економікою. Авторами визначено особливості антикризового управління економікою України за умов
макроекономічної нестабільності на основі оцінювання макроекономічних
шоків і детермінант збалансованого економічного розвитку. Висвітлено трансформацію публічного сектору з урахуванням поглиблення реформ та європейської інтеграції. Обґрунтовано сучасні пріоритети антикризового управління.
Рекомендовано для системи підготовки магістрів і докторів філософії з економіки, публічного управління та адміністрування. Також видання буде корисним для
науковців, працівників державних і муніципальних органів управління, студентів
ВНЗ економічного профілю.
ISBN 978-966-97147-8-7
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. – Київ,
2017. – 368 с.
ЩО УКРАЇНЦІ ЗНАЮТЬ І ДУМАЮТЬ ПРО ПРАВА ЛЮДИНИ:
ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
За ред. Т. ПЕЧОНЧИК

У публікації міститься аналіз сприйняття та розуміння проблематики прав людини в
українському суспільстві на загал і серед окремих цільових груп (державні службовці,
судді, поліцейські, вчителі, журналісти, правоохоронці), виконаний за результатами
загальнонаціонального та експертних соціологічних опитувань. Дослідження важливе
для більш ефективної побудови стратегій і тактик проведення правопросвітницьких
кампаній, розвитку формальної та неформальної освіти у сфері прав людини і формування data-based підходів і пріоритетів донорської діяльності у сфері прав людини
в Україні.
Київ, 2017. – 308 с.
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ДОПОВІДЬ ЩОДО СИТУАЦІЇ З ПРАВАМИ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ
16 ЛИСТОПАДА 2016 р. – 15 ЛЮТОГО 2017 р.
За ред. М.С. ПАШКЕВИЧ, Ж.К. НЕСТЕРЕНКО

Сімнадцята доповідь Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ)
щодо ситуації з правами людини в Україні, підготовлена за результатами роботи
Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) охоплює період з 16
листопада 2016 року до 15 лютого 2017 року.
Висновки цієї доповіді ґрунтуються на даних, отриманих ММПЛУ з інтерв’ю
205 свідків і жертв порушень прав людини, проведених упродовж звітного періоду. У
85 % задокументованих випадків УВКПЛ вживало індивідуальні заходи реагування
для забезпечення захисту прав людини, зокрема шляхом спостереження за судовими
процесами, здійснення візитів до місць утримання, сприяння діям з боку власників
мандатів спеціальних процедур Ради ООН з прав людини та / чи договірних органів з
прав людини, а також передачі справ до державних установ, гуманітарних організацій
та неурядових організацій для гарантування захисту.
Управління Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй з прав людини,
2017. – 51 с.

ЛОГІКО-ІСТОРИЧНІ ПІДСТАВИ ФОРМУВАННЯ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЦИКЛІВ
Монографія
В.Г. ПІДЛІСНА

У монографії представлено концепцію, яка розкриває логіко-історичне підґрунтя
формування соціально-економічних циклів і базується на дослідженні взаємопов’язаного впливу техніко-технологічних, господарсько-економічних, інституційних,
соціальних і воєнно-політичних чинників на динаміку суспільного відтворення. Ця
концепція визначає панівні форми циклічного руху на всіх історичних етапах розвитку суспільства. В логіко-історичній послідовності проаналізовано розвиток наукових
теорій соціально-економічної циклічності, обґрунтовано циклічний характер розвитку економічної теорії. Обґрунтовано нові форми соціально-економічних циклів,
породжених ускладненням соціально-економічної динаміки в ХХ – на початку
XXI ст., зокрема воєнно-економічні цикли, цикли в плановій і трансформаційній
економіках.
Монографія призначена науковцям, аспірантам, фахівцям у сфері економіки,
студентам вищих навчальних закладів.
ISBN 978-966-02-8239-1
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». – Київ, 2017. –
444 с.
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