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КНИЖКОВИЙ 

ОГЛЯД

ОГЛЯД ВИДАНЬ

ТИМЧЕНКО О.І., ЛИНЧАК О.В., КУРИЛО І.О.
ГЕНОФОНД І ЗДОРОВ’Я: 

ЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ 
У ВИНИКНЕННІ РЕПРОДУКТИВНИХ РОЗЛАДІВ 

СЕРЕД ЖІНОК УКРАЇНИ
Монографія присвячена проблемі оцінки значення паління, освіти та матеріального 

забезпечення у виникненні репродуктивних розладів серед жінок України. Книга при-

значена для широкого кола лікарів і науковців, які практикують у сфері гігієни, медичної 

генетики, акушерства і гінекології, демографії, організації охорони здоров’я.

К.:МВЦ «Медінформ», 2010. – 150 с.

ШЕВЧЕНКО Л.С., ГРИЦЕНКО О.А., КАМІНСЬКА Т.М.,  
МАРЧЕНКО О.С., БРОНИЦЬКА В.В., ДАРНОПИХ Г.Ю., 

ЛУЧКО Т.І., МАМАЛУЙ О.О.,  ОВСІЄНКО О.В., ЧУПРИНА О.О.
БЕЗПЕКА ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ: 

ЕКОНОМІКО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ
У монографії проаналізовано економічну природу, чинники та закономірності людсь-

кого розвитку (ЛР) в системі категорій національної безпеки, джерела загроз і ризиків 

ЛР в Україні. Розкрито роль охорони здоров’я у забезпеченні життєдіяльності людини, 

сутність інформаційної, освітньої безпеки, зайнятості і праці, у сфері формування доходів, 

забезпечення продовольством, у житлово-комунальній сфері. Обґрунтовано значення 

духовної безпеки людського розвитку.

Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х.: Право, 2010. — 448 с.

АРУТЮНОВ В.Х., ПРИСУХІН С.І., СВІНЦІЦЬКИЙ В.М., ГЛЄБОВА Т.В., 
ПІТЯКОВА Т.С., ДЕРЕВ’ЯНКО Т.М., ПУСТОВОЙТ В.І.

МОНОГРАФІЯ. МЕТОДОЛОГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: 
ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ КОНТЕКСТ

На підставі результатів дослідження “Концепція сталого розвитку: цивілізаційний 

контекст”, що було  включено Міністерством освіти і науки України до державного реє-

стру наукових досліджень на 2006 – 2010 рр., розглянуто феномен сталого розвитку (СР) 

як предмет філософської рефлексії. Проаналізовано історичний досвід цивілізаційного 

вибору України. Висвітлено особливості трансформації освіти згідно з вимогами програми 

СР. Запропоновано класифікацію соціальних анти- утопій. Увагу приділено традиції як 

фактору сталості сучасного суспільства.

Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. — К., 2010. — 296 с.
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ХАЛЕЦЬКА А.А.
 СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
 У монографії висвітлено теоретичні та практичні основи формування та розвитку 

системи соціального захисту населення (СЗН) як багатоаспектної складової державного 

регулювання (ДР) економіки. Обґрунтовано засади реалізації соціальної політики держави 

у сфері доходів і трудових відносин, за умов суспільно-економічних трансформацій, з 

використанням світового досвіду. Викладено основи вироблення податкової політики, 

розкрито значення неприбуткових організацій у формуванні політики СЗН в Україні. 

Проаналізовано особливості механізму ДР розвитку основ фінансово-економічної 

діяльності установ СЗН. Наведено науково-практичні рекомендації з удосконалення 

механізмів формування державної політики СЗН.

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Донецьк: Юго-Восток, 2010. — 430 с.

БІЛОЦЕРКІВЕЦЬ О.Г., БУРЛАЙ Т.В., ГОНЧАР Н.Ю. ТА ІН.
 ЗА РЕД. Д. Е. Н. КРЮЧКОВОЇ І.В.

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ: ШОКОВІ ВПЛИВИ ТА ШЛЯХ 
ДО СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Колективна монографія є результатом досліджень природи шокових збурень та їх 

наслідків для економіки України. Змістовно охоплює як теоретичні засади макроеконо-

мічної стабільності, впливу шоків на економічні процеси, оцінку адаптивності економіки 

за її складовими, так і розроблення методичних і модельних підходів до прогнозування 

певних видів шоків. Складається з дев’яти розділів, кожен із яких містить результати на-

укових досліджень за різними складовими вітчизняної економічної системи.

НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2010. – 480 с.

  КОЛЕКТИВ АВТОРІВ (ЗА ЗАГ. РЕД. В.М. ГЕЄЦЯ)
НОВИЙ КУРС: РЕФОРМИ В УКРАЇНІ. 2010–2015. НАЦІОНАЛЬНА 

ДОПОВІДЬ
Колективна монографія продовжує започатковану Національною академією наук 

України у 2009 р. серію щорічних доповідей із ключових проблем соціально-економіч-

ного, суспільно-політичного та культурного поступу сучасної України. Ґрунтуючись на 

основних відправних положеннях і висновках попередньої доповіді “Соціально-еконо-

мічний стан України: наслідки для народу та держави” щодо проблем, які нагромадилися 

впродовж попереднього десятиліття, Національна доповідь 2010 р. являє собою страте-

гічний і водночас практичний документ, спрямований у майбутнє. Її метою є окреслення 

сформованого вітчизняною академічною наукою концептуального бачення принципово 

нового курсу здійснення в Україні назрілих модернізаційних перетворень, конкретних 

завдань і механізмів їх реалізації.

НВЦ НБУВ – К., 2010. – 232 с.
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РЕД. РАДА: ОЛІЙНИК Б.І., ТАБАЧНИК Д.В., АЛЕКСЄЄВ І.В.  ТА ІН.
   КРИЗА В УКРАЇНІ: ЗОНИ УРАЖЕННЯ: ПОГЛЯД СОЦІОЛОГІВ

        Автори видання – вчені Інституту соціології НАН України зазначають, що світова 

фінансово-економічна криза наклалася на затяжну системну кризу українського суспіль-

ства, а поєднання внутрішніх проблем із глобальними створило загрозливу ситуацію для 

суверенітету держави. Аналізуючи прояви кризових явищ у різних секторах соціального 

простору, науковці показують, які ризики і загрози національній безпеці там виникають, 

що необхідно зробити для їх подолання, і які ресурси для цього має суспільство.

К.: ТОВ “Друкарня “Бізнесполіграф”, 2010. – 104 с.

ЛЕСЕЧКО М.Д., СИДОРЧУК О.Г.
СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Монографія, в якій систематизовано наукову парадигму соціального капіталу і його 

роль у взаємодії органів влади та громади. З’ясовано тенденції розвитку соціального капі-

талу в Україні й шляхи його активізації. Зауважено про важливу роль держави у генеруванні 

соціального капіталу та застосуванні програмно-цивільного підходу у цьому процесі.

ЛРІДУ НАДУ. – Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2010. – 220 с.

EDITED BY LARS MØLLER AND SRDAN MATIC
THE EUROPEAN COMMISSION’S COMMUNICATION ON ALCOHOL AND 
THE WHO FRAMEWORK FOR ALCOHOL POLICY – ANALYSIS TO GUIDE 

DEVELOPMENT OF NATIONAL ALCOHOL ACTION PLANS
В данной публикации рассматривается документация, которая была использована 

при разработке и реализации сделанного в 2006 г. Коммюнике Европейской комиссии 

о стратегии по снижению связанного с алкоголем вреда, а также при выработке основ 

политики в отношении алкоголя в Европейском регионе ВОЗ. Результаты анализа по-

служат основой для разработки национальных планов действий по борьбе с потреблением 

алкоголя. В настоящем докладе рассматриваются соответствующие результаты проектов, 

финансируемых Комиссией совместно с другими партнерами.

WHO, 2010, 83 pages

ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЕВРОПЕ, 2009 Г. 
ЗДОРОВЬЕ И СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Доклад содержит ключевую информацию по вопросам общественного здравоохра-

нения, которая может помочь странам определить наиболее рациональные механизмы 

инвестирования в здоровье. Важнейшая цель доклада – способствовать успешному 

осуществлению необходимых реформ систем здравоохранения, а также помочь странам 

улучшить деятельность этих систем в целях оказания населению эффективной, ориен-

тированной на пациента и высококачественной медицинской помощи. В приложении к 

докладу приводятся некоторые из данных, использованных в проведенном анализе.

ВОЗ, 2010, 218 страниц
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ВІТКА Ю.В.
НЕДЕРЖАВНІ ПЕНСІЙНІ ФОНДИ: 

ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ
Монографія присвячена науковому обґрунтуванню концепції цивільно-правового 

статусу недержавних пенсійних фондів. Розкриваються підходи до визначення правового 

статусу недержавних пенсійних фондів у зарубіжному законодавстві, визначено поняття 

та види недержавних пенсійних фондів за законодавством України. Встановлено обсяг 

та особливості реалізації правосуб’єктності недержавного пенсійного фонду. Доводиться 

необхідність зміни правового режиму майна, запровадження дворівневої схеми управління 

недержавним пенсійним фондом і законодавчого забезпечення здатності цього суб’єкта 

нести цивільно-правову відповідальність. Також досліджено договори, які укладають за 

участю недержавного пенсійного фонду.

Київ: ТОВ ВПК «Експрес-Поліграф», 2010. – 220 с.

СИМОНЯН Р.Х.
БЕЗ ГНЕВА И ПРИСТРАСТИЯ. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ 1990-Х ГОДОВ И 
ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ РОССИИ

Автор – главный научный сотрудник Института социологии РАН и Института эко-

номики РАН с академической беспристрастностью    рассматривает результаты деятель-

ности реформаторов во всех основных сферах общественной жизни: от экономических 

и политических до социокультурных и правовых. Эти результаты неутешительны, что 

отмечает в своём предисловии к книге директор Института экономики РАН Р.Гринберг. 

«Но самый большой урон, по мнению автора, был нанесён нравственно-психологической 

сфере общества, – пишет Р.Гринберг. – Сомневаетесь? Прочитайте книгу. Аргументация 

дана, соответственные факты приводятся. Подобных горьких заключений в этом ис-

следовании немало. Оспаривать их, конечно, можно. Но где взять столь же тщательно 

выстроенный  набор убедительных доказательств?» 

Не менее аргументировано опровергаются заслуги, которые приписывают себе ре-

форматоры в спасении страны от гражданской войны, от  массового голода и от многих 

других предполагаемых бедствий.  Так же убедительно, даже беспощадно опровергаются 

их оправдания неудач ссылками на «российскую специфику». Основной вывод  из про-

ведённого автором анализа – острая неотложность кардинальных перемен. 

Ин-т социологии РАН, Ин-т экономики РАН. — М.: Экономика, 2010. – 255 с. 

САВРАС І.З. 
СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ:

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
Висвітлено специфіку проведення статистичного дослідження соціально-економіч-

них явищ і процесів. Розглянуто питання збору, зведення та групування статистичних 

даних (СД), статистичного вивчення динаміки, варіації та форми розподілу, вибіркового 

спостереження. Визначено абсолютні та відносні статистичні показники, середні вели-

чини, методи аналізу взаємозв’язків, індексний метод аналізу СД.

Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. —Л., 
2010. — 132 с.

Огляд підготувала  Ю.М. Клименко


