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КНИЖКОВИЙ ОГЛЯД

ОГЛЯД ВИДАНЬ

В.М. НОВІКОВ, Н.М. ДЄЄВА, А.Г. ГВЕЛЕСІАНІ, Ю.О. КАРЯГІН та ін.

СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА НА ШЛЯХАХ РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ

Колективна монографія

Актуальність дослідження пов’язана з необхідністю сприяння уряду у науковому 

супроводі реформування місцевого самоврядування в інтересах розбудови соціаль-

ної інфраструктури. Розвиток інфраструктури територій місцевого самоврядування 

може посилюватись за умов правової й економічної стійкості власності на об’єкти 

освіти, охорони здоров’я, житлово-комунального господарства і т. д. Не дивлячись 

на адаптацію органів управління місцевим самоврядуванням до ринкових принципів, 

загальний його стан не можна вважати задовільним. Подолання протиріч у галузі 

місцевого самоврядування пов’язано зі становленням суб’єктності територіальної 

громади як інституціональної структури, відповідальної за локально-просторовий 

розвиток соціальної інфраструктури. Значну увагу приділено дослідженню ініціатив-

ного бюджетування, зроблено акцент на удосконаленні механізмів розвитку інфра-

структурних галузей. Об’єктами аналізу охоплено різні сфери діяльності місцевого 

самоврядування та галузеві групи (освіта, охорона здоров’я, житлове забезпечення) 

та їх ресурсна база.

ISBN 978-966-02-8493-7
Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, 

Польська академія наук, Інститут українсько-польської співпраці, Вища школа туризму 
та іноземних мов у Варшаві. – Київ-Варшава, 2018. – 418 с.

О.М. ГЛАДУН 

НАРИСИ З ДЕМОГРАФІЧНОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ХХ СТОЛІТТЯ 

Монографія 

Монографія присвячена аналізу трансформацій демографічних процесів в Україні 

в історичній ретроспективі. Розглянуті зміни, які відбулись більше ніж за сторічний 

період у процесах смертності, народжуваності, шлюбності, розлучуваності та міграції. 

Особлива увага приділена оцінці демографічних втрат України внаслідок соціальних 

катастроф, на які багата історія України.

Для демографів та всіх тих, хто цікавиться демографічною історією України. 

Може бути корисна для фахівців суміжних із демографією наук.

ISBN 978-966-02-8439-5
Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН Украї-

ни. – Київ, 2018. — 224 с.
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В.П. ЗВОНАР 

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК СОЦІОЕКОНОМІЧНИЙ ФЕНОМЕН: 
ТЕОРІЯ ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ 

Монографія

Монографію присвячено створенню теоретичних і методичних засад економічного 

дослідження соціофілософського за природою феномену соціальної відповідальності. 

Напрацьовано комплексний підхід до теоретико-економічного аналізу цього фено-

мену. Досліджено економічну сутність, генезис, внутрішню структуру та напрями 

його необхідного використання в соціально-економічних умовах України. Здійснено 

аналіз економічної суб’єктності соціальної відповідальності, яка розподіляється між 

індивідами, інститутами громадянського суспільства, бізнесу та публічної влади. 

Сформульовано базові елементи стратегії реалізації соціальної відповідальності у 

вітчизняних соціально-економічних обставинах.

Для науковців, фахівців державних і регіональних органів управління соціальною 

сферою, підприємців, активістів громадського руху, аспірантів, студентів.

ISBN 978-966-02-8486-9
Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН Украї-

ни. – Київ, 2018. — 288 с.

ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ: ІНСТИТУЦІЙНЕ ПІДҐРУНТЯ 
СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Колективна монографія
За ред. Е.М. ЛІБАНОВОЇ

Монографію підготував колектив науковців Інституту демографії та соціальних до-

сліджень імені М.В. Птухи НАН України. У контексті розбудови української держави 

на засадах соціальної відповідальності важливого значення набуває формування 

її цілісної концепції як соціоекономічного феномену, заснованої на об’єктивній 

взаємопов’язаності соціофілософської та соціоекономічної наукової традиції. Ви-

світлено методологічні засади дослідження соціальної відповідальності, її історична 

трансформація, генезис і закономірності формування сучасного економічного змісту. 

Розкрито роль і функції інститутів соціальної відповідальності у системі суспільних 

відносин, у тому числі на державному і місцевому рівнях. Здійснено оцінку стану 

дотримання державних соціальних гарантій та виконання соціальних зобов’язань. 

Запропоновано нові підходи щодо досягнення балансу розподілу соціальної відпо-

відальності в суспільстві через імплементацію її принципів у політику оплати праці, 

розвиток соціального діалогу, застосування механізмів публічно-приватного партнер-

ства, активізацію зусиль бізнесу, формування передумов для ефективної суспільної 

комунікації. Розглянуто комплексну проблематику створення інституційного під-

ґрунтя досягнення Цілей Сталого Розвитку в Україні.

Монографія розрахована на фахівців у галузі демографії, соціальної економіки 

і соціальної політики, працівників державного управління, викладачів, аспірантів, 

студентів економічних та інших гуманітарних спеціальностей.

ISBN 978-966-02-8514-9
Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН Украї-

ни. – Київ, 2017. – 368 с.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО РОЗСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

Колективна монографія
За ред. Т.А. ЗАЯЦЬ 

Досліджено природу і характер сучасних трансформаційних тенденцій у сільському 

розселенні України, які виникають унаслідок децентралізації системи управління та 

модернізації інституціоналізаційних механізмів впливу. Визначено основні структур-

но-функціональні зміни у демопоселенських структурах різної людності, економічній 

основі їхнього розвитку та соціальній сфері. Запропоновано стратегічні напрями 

зміцнення сільського поселенського потенціалу, орієнтовані на реалізацію соціальних 

пріоритетів державних програм розвитку сільських територій, поширення практики 

публічно-приватного партнерства та активізацію сільських територіальних громад у 

вирішенні проблем українського села. Запропоновано дієві інструменти впливу на 

цю сферу з боку держави і місцевого самоврядування.

Монографія розрахована на фахівців у галузі демографії, соціальної економіки 

та соціальної політики, працівників у сфері державного управління, викладачів та 

аспірантів економічних спеціальностей. 

ISBN 978-966-02-8280-3
Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН Украї-

ни. – Київ, 2017. – 298 с.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 
ТА ЇЇ РЕГІОНІВ: ВЕКТОРИ РЕАЛЬНОГО ПОСТУПУ

Національна доповідь
За ред. Е.М. ЛІБАНОВОЇ, М.А. ХВЕСИКА

Досліджено соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіо-

нів у контексті реального поступу. Висвітлено проблеми створення каскадних форм 

організації виробничо-господарської взаємодії регіональних соціально-економічних 

систем. Запропоновано фінансово-економічний механізм управління територіаль-

ними природно-господарськими комплексами та рентні засади модернізації водо-

господарської сфери України. Проаналізовано роль соціальних ресурсів регіону в 

умовах децентралізації управління та шляхи подолання асиметрії функціонування 

підприємницького сектору як складової сталого розвитку вітчизняної економіки. 

Розроблено механізми державного регулювання реструктуризації промисловості. 

Сформульовано методологічні основи та напрями реформування адміністративно-

територіального устрою України. Викладено правові засади регіоналізації державного 

управління економікою. 

ISBN 978-966-02-8225-4 (електронне видання).
ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН Укра-

їни». – Київ, 2017. – 864 с.
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О.Ф. НОВІКОВА, В.П. АНТОНЮК, О.В. ПАНЬКОВА та ін.

ІНТЕГРАЦІЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ 
У ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ: ДІАГНОСТИКА СТАНУ 
ТА МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Колективна монографія 

Проаналізовано стан і проблеми вимушеного переселення громадян зі сходу України, 

оцінено рівень соціального та правового захисту внутрішньо переміщених осіб (ВПО), 

запропоновано конструктивні напрями вдосконалення державної та регіональної 

політики щодо їх інтеграції. Наведено результати експертного опитування з проб-

лем інтеграції ВПО у громади, що їх приймають, визначено мотивацію, характер, 

наслідки вимушеної міграції тощо. 

Систематизовано заходи та механізми перетворення ВПО на реальний ресурс 

розвитку територіальних громад, суспільства, держави. Запропоновано інноваційні 

рішення концептуального, стратегічного та науково-практичного характеру для 

інституційного забезпечення інтеграції ВПО у громади, що їх приймають, а також 

план заходів реалізації Стратегії інтеграції ВПО та впровадження довгострокових 

рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року. Розкрито напрями 

та приклади успішної самореалізації переселенців із Донбасу, розвитку соціального 

підприємництва.

Для керівників і фахівців державних та регіональних органів управління, міс-

цевого самоврядування, громадських організацій, науковців, викладачів, студентів, 

переселенців, а також для всіх зацікавлених у вирішенні проблем інтеграції ВПО у 

територіальні громади.

ISBN 978-966-02-8459-3
Інститут економіки промисловості НАН України. – Київ, 2018. – 244 с.

О.Ф. НОВІКОВА, О.Г. СИДОРЧУК, О.В. ПАНЬКОВА та ін.

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ: 
ЕКСПЕРТНІ ОЦІНКИ

Колективна монографія 

 За оцінками експертів проаналізовано стан та проблеми соціальної безпеки. Здій-

снено оцінку протиріч у досягненні економічної та соціальної безпеки для вирішення 

проблем соціальної орієнтації економіки, виявлено  перешкоди та пріоритети до-

сягнення соціальної безпеки держави. Обґрунтовано теоретичні підходи та емпіричні 

виміри соціальної безпеки українського суспільства, розкрито зовнішні та внутрішні 

чинники формування соціальної безпеки людини. Визначено напрями модернізації 

державного управління в контексті забезпечення соціальної безпеки. Також обґрун-

товано реґіональні чинники формування загроз  соціальній та національній безпеці, 

встановлено причинно-наслідкові залежності інформаційної та соціальної безпеки, 

визначено  умови забезпечення інтеграції України у кращі світові безпекові системи. 

Досліджено концептуальні засади соціальної безпеки та механізми її реалізації.

ISBN 978-617-644-037-6
Львівський регіональний інститут державного управління Національна академія 

державного управління при Президентові України; Інститут економіки промисловості 
НАН України. – Київ; Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2018. – 184 с. 
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СМАРТ-ПРОМИСЛОВІСТЬ В ЕПОХУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ: 
ПЕРСПЕКТИВИ, НАПРЯМИ І МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ

Колективна монографія 
За ред. В.П. ВИШНЕВСЬКОГО 

Досліджено особливості смарт-промисловості та її роль у модернізації промислового 

потенціалу; визначено перспективні сфери та потенційну ефективність використання 

технологій смарт-промисловості; виконано аналіз бар’єрів і ризиків її розвитку; об-

ґрунтовано напрями становлення смарт-промисловості в Україні у функціональному, 

галузевому та просторовому аспектах; розроблено комплекс рекомендацій щодо 

податково-бюджетних і фінансово-кредитних механізмів розвитку смарт-промис-

ловості в Україні. 

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами 

промислових революцій, цифрової економіки і сучасної індустрії.

Монографія підготовлена за матеріалами наукового проекту «Напрями і ме-

ханізми розвитку смарт-промисловості» цільової комплексної програми наукових 

досліджень НАН України «Реконструкція економіки України: історичні виклики та 

модерні проекти», а також планової науково-дослідної роботи ІЕП НАН України 

«Напрями становлення «смарт» промисловості в Україні».

ISBN 978-966-02-8465-4
Інститут економіки промисловості НАН України. – Київ, 2018. – 192 c.

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЗАСАД СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ 
В УКРАЇНІ

Колективна монографія
За ред. О.М. БОРОДІНОЇ 

Узагальнено європейські засади сільського розвитку та аргументовано доцільність 

орієнтації вітчизняної політики сільського розвитку на посилення здатності села до 

здійснення вагомого внеску в економічне зростання і продукування суспільних благ, 

на формування подібної до європейської системи розроблення стратегій і програмних 

завдань урівноваженого розвитку сільського господарства й села. Обґрунтовано стра-

тегічні напрями та механізми сільського розвитку у сфері вдосконалення земельних 

відносин в Україні на основі європейських соціально орієнтованих підходів до їх регу-

лювання; якісного оновлення і реалізації людського капіталу села із запровадженням 

освітніх моделей та інноваційних мережевих структур для дорослого населення, а 

також підвищення доступності базових послуг; підвищення життєздатності та кон-

курентоспроможності господарювання у селі, особливо в частині сприяння станов-

ленню сімейного фермерського укладу європейського зразка; консолідації сільських 

громад, збереження та реалізації їхніх самоврядних функцій в умовах реформування 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади.

Для науковців, фахівців агропродовольчої сфери, регіонального і соціального 

розвитку, працівників органів державного управління і місцевого самоврядування, 

викладачів, аспірантів і студентів закладів вищої освіти гуманітарного профілю.

ISBN 978-966-02-8579-8
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». – Київ, 2018. – 300 с.
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Книжковий огляд

РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРНИХ СЕКТОРІВ ЯК ЧИННИК РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Колективна монографія 
За ред. О.І. НИКИФОРУК 

Детально проаналізовано основні завдання, напрями та пріоритети розвитку інфра-

структурних (а саме транспортного та енергетичного) секторів вітчизняної економі-

ки. Особлива увага зосереджена на детальному аналізі викликів, що постали перед 

секторами виробничої інфраструктури після підписання Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС, основними з яких є лібералізація, інституціональні зміни, модер-

нізація та інтеграція інфраструктурних секторів. Досліджено ряд питань, пов’язаних 

із удосконаленням стратегічного управління, зростанням конкурентоспроможності 

та вдалим реформуванням транспортного сектору (залізничного, автомобільного, 

водного та портового господарства) в контексті підписання Угоди про асоціацію між 

ЄС та Україною. Для енергетичного сектору (електроенергетики, газопостачання, 

постачання вуглеводнів та вугільної галузі добувної промисловості) ключовими до-

сліджуваними аспектами є забезпечення енергетичної безпеки, яку слід розглядати 

як колективну енергетичну безпеку на основі балансу інтересів України та країн ЄС, 

оцінки інвестиційної привабливості державних підприємств в енергетичному секторі. 

Здійснено огляд європейського досвіду щодо вирішення проблеми подолання нестачі 

інвестицій для розвитку та інноваційного оновлення виробничої інфраструктури, 

проведено аналіз, визначено переваги та недоліки основних форм державно-при-

ватного партнерства як основного інструменту інвестиційного забезпечення ві-

тчизняного транспорту; розроблено пропозиції щодо вдосконалення економічного 

механізму управління інвестиційним забезпеченням.

Для науковців, працівників державних органів управління та зацікавлених 

практиків.

ISBN 978-966-02-8370-1
ДУ «Інститут економіки  та прогнозування НАН України». – Київ, 2017. – 522 с. 
 

О.С. БІЛОУСОВА 

ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПІДПРИЄМСТВ У ФІНАНСОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Монографія 

Досліджено проблеми взаємодії держави та підприємств у фінансовому забезпеченні 

економічного розвитку. Розкрито теоретико-методологічні засади та інструментарій 

ефективної взаємодії держави та підприємств. Визначено підходи до підвищення 

ефективності бюджетно-податкової підтримки, удосконалення методичного та ін-

формаційного забезпечення фінансового розвитку підприємств, а також інститутів 

взаємодії держави та підприємств у контексті євроінтеграційних процесів. Системати-

зовано види та інструменти впливу держави на інвестиційні процеси. Фінансове пла-

нування підприємств розглянуто з точки зору засобу зменшення рівня інвестиційних 

ризиків в Україні. Особливу увагу приділено підходам до уніфікації інструментарію 

фінансового планування, внутрішнього контролю та аудиту.

Для науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів, студентів.

ISBN 978-966-02-8419-7
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». – Київ, 2017. – 340 с. 

 Підготувала  Л.О. Григор’єва 




