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С. Пирожков, Н. Хамітов
ЦИВІЛІЗАЦІЙНА СУБ’ЄКТНІСТЬ УКРАЇНИ: ВІД ПОТЕНЦІЙ 
ДО НОВОГО СВІТОГЛЯДУ І БУТТЯ ЛЮДИНИ : монографія

ISBN 978-966-00-1766-5
НАН України, Інститут всесвітньої історії. Київ : Наукова думка, 2020. 255 с.

У монографії здійснено осмислення цивілізаційної суб’єктності України — тако-
го стану розвитку, коли наша країна сама вирішує свою цивілізаційну долю, оби-
рає ідентичність і партнерів. Автори ставлять і вирішують проблему винайдення 
ефективної методології осягнення країни як суб’єкта історії та геополітики. Во-
ни розробляють методологію метаантропологічного потенціалізму, що дає змогу 
зрозуміти реальні можливості країни для створення її гуманістичного цивілі-
заційного проєкту, який сприятиме гідній самореалізації людини. В роботі об-
ґрунтовано необхідність формування нової системи безпеки в умовах гібридної 
війни, а також євроатлантичний вектор як каталізатор суб’єктності України. Під-
креслено важливу роль суспільної консолідації як засобу реалізації суб’єктності. 
Осмислено світоглядний вимір суб’єктності. Це дало змогу авторам визначити 
перспективи суб’єктності України у ХХI столітті. 

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, державних діячів та всіх, хто 
цікавиться проблемами цивілізаційного розвитку України як суб’єкта історії та 
сучасності.

В. Новіков, В. Черніченко
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ 
УКРАЇНІ : економіко-правове та демографічне дослідження

ISBN 978-620-2-92279-1
LAP LAMBERT Academic Publishing. 2020. 92 с.

У середньостроковій перспективі дуальна освіта в Україні має посісти важливе 
місце в системі підготовки кадрів. У розвинених країнах дуальна система нав-
чання використовується переважно в високотехнологічних сегментах економіки. 
На демографічних та економіко-статистичних матеріалах обґрунтовано, що в Ук-
раїні практика дуального навчання може бути поширена в широкому сегменті 
економіки з метою створення економічних та інфраструктурних передумов для 
підвищення якості професійної підготовки трудових ресурсів. Пропонуються ін-
ституційні механізми розвитку дуальної моделі освіти.

ОГЛЯД ВИДАНЬ
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ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ: ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ 
СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ У КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 
УПРАВЛІННЯ : колективна монографія. За ред. Е. М. Лібанової 
ISBN 978-966-360-412-1
НАН України, Інститут демографії та соціальних досліджень 
ім. М. В. Птухи НАН України. Київ : Академперіодика, 2020. 354 с.

У монографії розкрито методологічні та методичні засади дослідження процесів 
розвитку поселень в умовах адміністративно-територіальної реформи з обґрунту-
ванням концептуальних засад їх пріоритизації. Розглянуто взаємозв’язок інтере-
сів і механізм взаємодії основних суб’єктів сільського розвитку задля досягнення 
цілей партнерства. Обґрунтовано соціально-економічні передумови, необхідні для 
збалансованого розвитку сільських поселень в Україні в умовах нестабільності, за-
пропоновано пріоритети їх розвитку на найближчу перспективу. Здійснено про-
гнозні оцінки щодо перспектив розвитку сільських поселень різної людності в 
Україні залежно від темпів адміністративно-територіальних змін у країні.

Для фахівців у галузі демографії, соціальної економіки і політики, працівників 
державного управління, викладачів, аспірантів, студентів економічних та гумані-
тарних спеціальностей. 

В. М. Новіков, О. В. Макарова, М. В. Откидач 
ДЕРЖАВНЕ ІНВЕСТУВАННЯ В СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК 
(ІНФРАСТРУКТУРНИЙ АСПЕКТ) : монографія 

Київ, 2020. 89 с.

У роботі основний акцент зроблено на інституціоналізації соціального інвесту-
вання, викладено авторське розуміння стратегії державного інвестування в цілях 
соціального розвитку. Головна увага зосереджена на порівняльному русі капі-
тальних вкладень та поточних бюджетних витратах як у цілому по країні, так й за 
видами бюджетів та їх структурних компонентів. Розроблено моделі бюджетного 
інвестування охорони здоров’я, освіти (дошкільної та загальної середньої), куль-
тури та мистецтва. Визначені інституціональні інструменти соціального інвес-
тування: соціальний бюджет та програмно-цільовий метод. Програмно-цільова 
методологія передбачає, що бюджетна система за своїм призначенням має бути 
цілереалізуючою системою та розв’язувати стратегічні завдання. Завдяки такому 
підходу в межах програмно-цільового методу можливо розробити технологію 
взаємодії всіх суб’єктів соціальної економіки, які, централізовано координуючи 
свої дії, здатні забезпечити вирішення поставлених завдань.

Е. Лібанова, О. Осауленко, Л. Черенько
ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ 
СУБ’ЄКТИВНИХ ПОКАЗНИКІВ ДОБРОБУТУ : монографія 

ISBN 978-83-957916-5-9
Warsaw: RS Global Sp. z O.O., 2020. 361 с.

У монографії здійснено порівняльний аналіз методологічних підходів до досліджен-
ня різних аспектів життя на основі опитування населення, в тому числі із засто-
суванням суб’єктивних оцінок, які використовують на сьогодні в країнах ОЕСР, 
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Євросоюзу, СНД та інших. Детально розглянута методологія та результати до -
с лідження добробуту із врахуванням суб’єктивного компонента в офіційній ста-
тистиці України, що здійснюється на основі вибіркового обстеження умов життя 
домогосподарств. Проаналізована в динаміці загальна самооцінка населенням 
країни свого життя, рівня доходів, бідності, житлових умов, стану здоров’я, хар-
чування, доступності сучасних засобів комунікації та інших характеристик умов 
та якості життя. 

Л. М. Черенько, С. В. Полякова, В. С. Шишкін та ін.
ЖИТЛОВІ УМОВИ НАСЕЛЕННЯ: ЧИННИКИ, СУЧАСНИЙ 
СТАН І ПОЛІТИКА РЕГУЛЮВАННЯ : колективна монографія

ISBN 978-966-02-9309-0 (PDF)
НАН України, Інститут демографії та соціальних досліджень 
ім. М. В. Птухи НАН України: електрон. вид. Київ, 2020. 258 с.

У монографії  реалізовано принципово новий підхід у дослідженні житлових умов 
як економічної категорії на перетині наук, зокрема, в контексті архітектури жит-
лових будівель та гуманітарних аспектів життєдіяльності суспільства. В історич-
ній ретроспективі узагальнено основні теорії та концепції, де житлові умови роз-
глянуто як складову добробуту; обґрунтовано основні детермінанти формування 
житлових умов на різних етапах розвитку суспільства та станом на сьогодні. Здійс-
нено оцінку складових житлових умов населення України, зокрема у порівнянні з 
країнами ЄС, визначено специфіку та чинники формування стандартів житла. Бу-
ло розроблено спеціальний методичний інструментарій, який дає змогу оцінити 
та визначити потребу в забезпеченні належних житлових умов, що стали під ґрун-
тям для розробки наукових рекомендацій щодо вибору пріоритетних напрямів 
житлової політики.

Монографія розрахована на фахівців із соціальної економіки та політики, 
працівників державного управління, викладачів, аспірантів, студентів економіч-
них та гуманітарних спеціальностей.

Л. М. Черенько, С. В. Полякова, В. С. Шишкін та ін.
ВПЛИВ КОРОНАВІРУСНОЇ КРИЗИ НА БІДНІСТЬ:
ПЕРШІ НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНИ : колективна монографія 

ISBN 978-966-02-9310-6 (PDF)
НАН України, Інститут демографії та соціальних досліджень 
ім. М. В. Птухи НАН України: електрон. вид. Київ, 2020. 76 с.

У монографії основний акцент зроблено на прогнозі ситуації з бідністю внаслі-
док коронавірусної кризи та карантинних заходів. Проаналізовано динаміку бід-
ності за попередні роки; визначено чинники, за рахунок яких відбувалось суттє-
ве зниження масштабів бідності. Визначено, які зміни відбулись у рівні життя 
населення на початок карантинного періоду та окреслено основні соціально-еко-
номічні наслідки коронавірусної кризи. Наведено результати базового прогнозу 
рівня монетарної бідності на 2020 рік, складеного до початку пандемії — нап-
рикінці 2019 р. Розроблено новий прогноз бідності станом на квітень 2020 р. з ви-
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користанням результатів макроекономічних прогнозів, даних поточної статис-
тики, соціологічних опитувань, оцінок експертів як у цілому по Україні, так і в 
розрізі окремих груп населення та типів сімей. Оцінено вплив компенсаторних ан-
тикризових заходів, розроблених урядом у частині поширення соціальних про-
грам та підвищення їх доступності для окремих груп населення України. 

Л. М. Черенько, С. В. Полякова, В. С. Шишкін та ін.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОГРАМ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПІДТРИМКИ ЗА ДАНИМИ СПЕЦІАЛЬНОГО 
ОПИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ : колективна монографія 

ISBN 978-966-02-9308-3 (PDF)
НАН України, Інститут демографії та соціальних досліджень 
ім. М. В. Птухи НАН України: електрон. вид. Київ, 2020. 64 с.

У роботі здійснено оцінку деяких програм системи соціальної підтримки насе-
лення за даними спеціального модульного опитування в рамках обстеження умов 
життя домогосподарств України. Особливу увагу приділено питанням: суб’єк-
тив ної оцінки ступеня впливу соціальної допомоги на рівень добробуту домо-
гос подарств; рівня задоволеності якістю відповідної державної програми соці-
альної допомоги; розподілу за основними причинами незадоволеності. Під час 
оцінки системи соціальної підтримки в цілому акцентовано увагу на її спряму-
ванні на бідне населення. Наведено оцінку ступеня адресації соціальної допомоги, 
її від повідності реальним потребам населення. Здійснено аналіз за чотирма прог-
ра мами, які мають адресний характер або відіграють визначальну роль у системі 
соціальної підтримки населення: допомога при народженні дитини; допомога на 
дітей одиноким матерям; державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям; 
субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, при-
дбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

В. М. Новіков, Ю. О. Карягін, В. В. Черніченко
ДУАЛЬНА ОСВІТА: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ 
РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ : колективна монографія

ISBN 978-966-02-9072-3
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, 2020. 79 с.

Дуальна освіта має посідати  чільне  місце у системі підготовки кадрів. У розви-
нутих країнах дуальне навчання застосовується переважно у високотехнологічних 
сегментах економіки. На демографічних та економіко-статистичних матеріалах 
обґрунтовано, що в Україні практика дуального навчання повинна розповсю-
джуватись у широкому сегменті економіки з метою створення економічних та ін-
фраструктурних передумов відродження професійно-технічної освіти. Наведено 
засоби інституційного характеру розвитку дуальної освіти.
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В. М. Геєць
ФОРМУВАННЯ «РОЗУМНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ» 
В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ : монографія

ISBN 978-966-360-403-9
НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». 
Київ : Академперіодика, 2020. 454 с.

Монографія є результатом застосування феноменологічного підходу до пошуку 
від повідей на виклики, породжені глобальною нестабільністю, загостренням су-
перечностей глобалізації та національного розвитку, політичною та економічною 
турбулентністю. Розкрито значення соціалізації як технології зростання соціаль-
ного капіталу та ендогенізації економічного розвитку для підвищення соціальної 
якості життєдіяльності суспільства. Показано, що серцевиною досягнення ра-
ціонального взаємозв’язку економічних і політичних трансформацій є перехід 
від космополітичного універсалізму до еволюційно-інституціонального забез пе-
чен ня господарського розвитку на основі прагматизму як свідомої економічної, 
соціальної та етичної дії. 

ФОРМУВАННЯ «РОЗУМНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ» 
В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ : 
колективна монографія. За ред. І. Ю. Єгорова
ISBN 978-966-02-9458-5 (електронне видання)
НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» :  
електрон. вид. Київ, 2020. 278 с.

Монографію підготовлено за результатами дослідження за однойменною пла-
новою науково-дослідною роботою. 

У рамках виконання роботи на основі узагальнення вітчизняного та зару-
біжного досвіду удосконалено науково-методичні засади формування інновацій-
ної політики та «розумної спеціалізації» (РС) в економіці України в умовах роз-
гортання глобалізаційних процесів. Проаналізовано процеси формування та ім-
плементації РС у розвинених країнах світу, насамперед у країнах ЄС, зміст та 
зна чення основних критеріїв виділення напрямів «розумної спеціалізації», най-
важливіших показників РС та інноваційної діяльності, їх відповідність міжна-
родним стандартам (зокрема, стандартам ЄС); запропоновано зміни до існуючої 
системи статистики інноваційної діяльності відповідно до оновлених міжнарод-
них стандартів у цій сфері; удосконалено та запроваджено теоретико-методичний 
інструментарій для оцінки рівня «розумної спеціалізації» у різних секторах еко-
номіки України. Проведено поглиблений аналіз стану справ в економіці України з 
позицій «розумної спеціалізації» та запропоновано конкретні підходи до оціню-
вання та моніторингу РС, включаючи рекомендації щодо застосування тих чи ін-
ших заходів. Спеціальну увагу приділено проблемам гармонізації заходів іннова-
ційної політики та політики імплементації «розумної спеціалізації». 

Для науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів і студентів еко-
номічних спеціальностей вищих навчальних закладів. 
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СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ЯК ОСНОВА 
ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ : 
колективна монографія. За ред. І. М. Бобух
ISBN 978-966-02-9456-1 (електронне видання)
НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» : 
електрон. вид. Київ, 2020. 516 с.

У монографії узагальнено теоретичні та практичні підходи до розуміння ознак 
та форм прояву інклюзивності у функціонуванні економіки на національному та 
регіональному рівнях, показано вплив інклюзивності на трансформацію тради-
ційного розуміння економічної структури і формування новітньої концепції екс-
трактивної та інклюзивної структури економіки. На основі комплексного аналізу 
інституційного середовища та статистичних даних України та інших країн запро-
поновано шляхи удосконалення державної структурної політики для досягнен ня 
інклюзивного розвитку економіки України як єдиного підґрунтя для забез печен-
ня довгострокового і стійкого зростання економіки, ефективного функціонуван-
ня держави і підвищення загального добробуту суспільства. 

Розрахована на фахівців у сфері економіки, працівників державних і регіо-
нальних органів управління, науковців, викладачів, студентів. 

Монографію підготовлено у рамках НДР «Структурні зміни як основа інклю-
зивного розвитку економіки України».

О. Ф. Новікова, О. І. Амоша, Л. Л. Шамілева, 
Я. В. Остафійчук, В. П. Антонюк та ін.
СОЦІАЛЬНІ ТА ТРУДОВІ ЧИННИКИ 
СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ:
МОЖЛИВОСТІ Й МЕХАНІЗМИ АКТИВІЗАЦІЇ : монографія 

ISBN 978-966-02-9214-17
НАН України, Інститут економіки промисловості. Київ, 2020. 464 с.

У монографії обґрунтовано методологічні платформи активізації соціального та 
трудового потенціалу як чинника економічного зростання. Запропоновано нап ря-
ми модернізації системи управління соціальним і трудовим потенціалом в умовах 
децентралізації; виявлено особливості трансформацій у трудовій сфері в контексті 
Цілей сталого розвитку України 2030. Розроблено методику оцінки економічного 
зростання щодо активізації соціального та трудового потенціалу. Визначено кон-
цептуальні засади та механізми активізації конструктивної взаємодії суб’єктів со-
ціально-трудових відносин, а також чинники, зони локалізації соціально-трудової 
конфліктності у вітчизняній промисловості, запропоновано шляхи її мінімізації. 
Обґрунтовано управлінські рішення щодо розвитку трудової та соціальної сфер у 
контексті системи управління охороною праці, соціальною безпекою, соціальною 
відповідальністю, міграційними процесами. Систематизовано нові вимоги та ви-
значено перспективні напрями формування соціальної політики України в аспекті 
євроінтеграційних процесів і національних викликів. Запропоновано механізми 
залучення соціального та трудового потенціалу внутрішньо переміщених осіб як 
ресурсу розвитку спроможних громад. Проаналізовано стан і проблеми функціо-
нування трудового потенціалу промисловості, обґрунтовано шляхи їх вирішення. 
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А. Колот, О. Герасименко
СФЕРА ПРАЦІ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ 
СОЦІОЕКОНОМІЧНОЇ РЕАЛЬНОСТІ 2020: 
ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ : аналіз

Представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні. Київ, 2020. 33 с.

Мета цієї публікації — упорядкувати наявні і сформувати сучасні уявлення щодо 
природи трансформацій та трендів розвитку світу праці під впливом низки фе-
номенів сьогодення. Йдеться про різновекторні та суперечливі за наслідками змі-
ни у всіх складових соціально-трудового розвитку під впливом: а) чинників де-
мографічного, технологічного, глобалізаційного, інституціонального характеру, 
дія яких упродовж останніх років обумовила формування нової соціально-тру-
до вої платформи «Праця 4.0»; б) чинників епідеміологічного, карантинно-обме-
жу валь ного характеру, які після оголошення пандемії коронавірусу COVID-19 
кар динально змінили економічне і суспільне життя, а отже, і світ праці.

Виокремлено ризики та загрози, реальні та потенційні можливості для со-
ціуму, зумовлені змінами демографічного, технологічного та глобалізаційного ха-
рактеру. Визначено ланцюг змін, які пов’язані з новими трендами у ресурсах, тех-
нологіях, витратності, продуктивності у контексті можливостей і обмежень со -
ці ально-трудового розвитку. Запропоновано теоретико-прикладну конструкцію 
та сценарії подальшого соціально-трудового розвитку під впливом означених 
вище феноменів сьогодення. Наведено аргументацію необхідності розробки та ре-
алізації ризико-відновлюваної моделі економічного та соціально-трудового роз-
витку під час розгортання нової світової кризи.

Оприлюднені судження, аргументації та висновки мають сприяти форму-
ванню сучасного мислення, нової економічної і соціальної культури; опануванню 
сучасної філософії суспільного буття за нинішньої глобальної соціоекономічної 
реальності.

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: 
РИЗИКИ ТА МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ : монографія 
За ред. В. С. Кравціва, І. З. Сторонянської 
ISBN 978-966-02-4252-4 (серія)
ISBN 978-966-02-9250-5
ДУ «Інститут регіональних досліджень 
імені М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2020. 531 с.

У монографії визначено особливості проходження адміністративно-фінансової 
децентралізації в Україні в частині аналізу цілей реформи щодо різних рівнів пу-
блічного управління та стану законодавчого забезпечення децентралізації. Ар гу-
ментовано застосування дуалістичного підходу до адміністративно-фінансової 
децентралізації в Україні, яким передбачено забезпечення спроможності адмі ні-
стративно-територіальних одиниць базового рівня та утвердження державної ре-
гіональної політики, обґрунтовано можливі ризики та переваги фіскальної децен-
тралізації на прикладі досвіду розвинених країн. Розроблено методичний підхід 
до оцінювання ефективності механізмів фінансової децентралізації на рівні регіо-
нів, районів, міст, територіальних громад. Запропоновано методику оцінювання 
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впливу механізмів адміністративно-фінансової децентралізації на соціально-еко-
номічний розвиток, практична імплементація якого виявила ефективність таких 
механізмів з позиції досягнення поставлених цілей реформи. Досліджено основні 
тенденції та визначено ризики формування об’єднаних територіальних громад 
Карпатського регіону. Проаналізовано сучасний інструментарій адміністратив-
но-фінансової децентралізації в розрізі фіскальних інструментів формування 
доходів місцевих бюджетів, а також механізмів стимулювання економічної ак тив-
ності в територіальних громадах у таких сферах, як забезпечення зайнятості, ефек-
тивне управління власністю територіальних громад, просторове плануван ня, ви-
користання природо-ресурсного потенціалу. Розглянуто проблеми організації 
функціонування соціальної сфери в територіальних громадах, зокрема загальної 
середньої та дошкільної освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населен-
ня. Досліджено ризики функціонування сучасної системи фінансового вирівню-
вання, пов’язані з впровадженням бюджетної децентралізації.

А. В. Зав’ялов 
СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ІММІГРАНТІВ : монографія

ISBN 978-966-986-238-9
Київ : Саміт-книга, 2020. 170 с.

У монографії аналізуються процеси соціальної адаптації українських іммігрантів у 
різних країнах Європи, Канаді та Росії. Визначено основні механізми соціальної 
адаптації, складності й стратегії адаптації українських іммігрантів, а також про-
аналізовано особливості соціальної адаптації в різних країнах. 

Монографія призначена для фахівців у галузі соціології, демографії, історії, 
культурології, соціальної філософії, а також усіх тих, хто цікавиться процесами 
міграції та соціальної адаптації мігрантів.

С. І. Пирожков, В. В. Рязанцева, Р. М. Моторин та ін. 
СТАТИСТИКА : підручник

ISBN 978-966-629-986-7
Київський національний торгово-економічний університет. Київ, 2020. 328 с.

У підручнику викладено теоретичні та прикладні засади статистики, які допома-
гають розвинути навички щодо оцінювання та аналізу економічних явищ за до-
помогою статистичних показників і методів. Висвітлено 11 тем, що містять осно-
вні поняття статистичної науки, визначені основні статистичні показники та їх 
економічна інтерпретація, наведено приклади розв’язання задач.

Призначено для студентів, аспірантів, наукових працівників, які вивчають 
статистику.

Н. Бородчук, Л. Черенько
БОРОТЬБА З COVID-19 В УКРАЇНІ: ПОЧАТКОВІ ОЦІНКИ 
ВПЛИВУ НА БІДНІСТЬ : аналітичний звіт

UNICEF. Київ, 2020. 8 с.

COVID-19 — унікальна криза в тому сенсі, що її соціально-економічний вплив 
сильно залежить від результатів реалізації стратегій щодо охорони здоров’я, 
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по долання пандемії та карантину. Незважаючи на високий ступінь невизначе-
ності, ми подаємо перші прогнози впливу COVID-19 на бідність, зокрема бідність 
ді тей, і на найбільш уразливі категорії населення України. Ці результати отримані 
шляхом мікромоделювання на основі обстежень умов життя домогосподарств 
(ОУЖД). Цей звіт є «живим» документом, який регулярно оновлюватиметься в 
міру надходження нової інформації.

А. Айвазов, Н. Бородчук, Н. Сітнікова, В. Старіков
ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ 
НАСЛІДКІВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА ВРАЗЛИВИХ 
ДІТЕЙ ТА ВРАЗЛИВІ СІМ’Ї : аналітична записка: 
рекомендовані заходи соціального захисту

UNICEF. Київ, 2020. 24 с.

Світовий досвід свідчить, що будь-яка криза закінчується. Криза, пов’язана з 
пандемією COVID-19, також закінчиться, тому важливо заздалегідь підготуватись 
до нівелювання можливих ризиків. Наше головне завдання — звести до мініму-
му соціально-економічні наслідки кризи з позицій захисту прав дитини. Перед 
Україною постають виклики щодо послідовного здійснення реформ, забезпечен-
ня макроекономічної стабільності, стимулювання економічного зростання, від-
повіді на конфлікт у східних регіонах країни, що триває. Цю аналітичну записку 
розроблено для надання уряду України стислого аналізу ситуації з рекоменда-
ціями щодо подальших дій для пом’якшення впливу COVID-19 і спричиненого 
ним економічного спаду на вразливих дітей та вразливі сім’ї. Рекомендації ба-
зуються на висновках аналізу поточної соціально-економічної ситуації, досвіду 
інших країн, який накопичено за останні місяці, та світової практики надання 
ефективної допомоги. 

GLOBAL WAGE REPORT 2020–21: WAGES 
AND MINIMUM WAGES IN THE TIME OF COVID-19 : report

ISBN 978-922-031-948-2 (Print)
ISBN 978-922-031-945-1 (Web PDF)
ISBN 978-922-031-946-8 (ePub)
ISBN 978-922-031-947-5 (Kindle)
International Labour Offi  ce. Geneva, 2020. 212 p.

Th is ILO fl agship report examines the evolution of real wages around the world, giving a 
unique picture of wage trends globally and by region. The 2020–21 edition analyses 
the relationship of minimum wages and inequality, as well as the wage impacts of the 
COVID-19 crisis.

Th e 2020-21 edition also reviews minimum wage systems across the world and 
identifi es the conditions under which minimum wages can reduce inequality. Th e report 
presents comprehensive data on levels of minimum wages, their effectiveness, and 
the number and characteristics of workers paid at or below the minimum. Th e report 
highlights how adequate minimum wages, statutory or negotiated, can play a key role in 
a human-centred recovery from the crisis.
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“Th e Global Wage Report is central to the analysis of wage trends and labour mar-
ket developments as well as to the theoretical debate about the role of labour in the eco-
nomy. It is an indispensable publication for economists, trade unionists, employers 
and the interested public” — Hansjörg Herr, Berlin School of Economics and Law.

SOCIAL DIALOGUE, SKILLS AND COVID-19 : report

Organisation for Economic Co-operation and Development, Global Deal for Decent 
Work and Inclusive Growth, International Labour Offi  ce. Geneva, 2020. 202 p.

Th is second Global Deal Flagship Report illustrates the importance of social dialogue in 
managing the consequences of the coronavirus (COVID-19) pandemic, as well as the 
benefi ts of involving social partners in adult-learning systems to prepare for the future 
of work.

Th is Global Deal Flagship Report 2020 is the result of a collaborative work between 
the International Labour Organization (ILO), the Organisation for Economic Co-ope-
ration and Development (OECD) and the Global Deal Support Unit, which has been 
hosted by the OECD since 2019. Chapters were authored by Ronald Janssen of the Glo-
bal Deal Support Unit (Chapter 1), staff  from the teams of the ILO listed below (Chap-
ter 2), Glenda Quintini of the OECD (Chapter 3), and by Ronald Janssen and Andrea 
Marinucci of the Global Deal Support Unit (Chapter 4). 

First and foremost, the Global Deal Support Unit would like to extend its sincere 
thanks to these authors, as well as to those who contributed from the ILO Governan-
ce and Tripartism Department (GOVERNANCE), the Social Dialogue and Tripartism 
Unit (DIALOGUE), the Skills and Employability Branch (SKILLS), the Inclusive La-
bour Markets, Labour Relations and Working Conditions Branch (INWORK), and the 
OECD Directorate of Employment Labour and Social Aff airs, with particular thanks to 
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