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Депресивні територіальні суспільні системи: критерії визначення та напрямки санації. –
Львів, 2008. – 133 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»)
Монографію присвячено розробці теоретико-методологічні основ дослідження
депресивних територіальних суспільних систем (ТСС) різного ієрархічного рівня.
Сформовано понятійно-термінологічну систему «Депресивні ТСС», розроблено її
структуру, подано авторське визначення змісту поняття «депресивна ТСС», запропоновано
нові терміни, зокрема назви класів депресивних ТСС (циклічно- депресивні ТСС,
структурно-депресивні ТСС, функціонально-депресивні ТСС, залпово-депресивні ТСС),
уточнено зміст поняття «санація депресивних ТСС». Представлено авторську методику
дослідження, яка зорієнтована на виявлення і оцінку генезису й факторів депресивності ТСС
різного ієрархічного рівня, аналіз ознак і параметрів сучасних депресивних ТСС України,
розробку класифікації депресивних ТСС України та на розробку рекомендацій щодо
практичного застосування отриманих результатів, обґрунтування пропозицій щодо здійснення
інвестиційної політики України в контексті санації депресивних ТСС. Розроблена і апробована
на прикладі Львівської області методика визначення рівня розвитку внутрішньорегіональних
ТСС.
Обґрунтовано концепцію факторів формування депресивних ТСС різного ієрархічного
півня та шляхи удосконалення механізму управління санацією депресивних ТСС, які
включають розробку нового законодавства стосовно санації депресивних суспільних
територіальних систем в різних регіонах України; вироблення нового відношення Уряду до
функціонування депресивних ТСС, формування в складі перспективної регіональної політики
нового важливого напрямку соціально-економічного регіонального розвитку - санації
депресивних ТСС; активізацію діяльності та інтенсифікації самоорганізації всіх економічних
суб’єктів, які функціонують в депресивних ТСС; залучення іноземних та вітчизняних інвестицій
для регенерації найперспективніших існуючих та для створення нових економічних об’єктів ядер перспективного соціально-економічного розвитку господарських територіальних
утворень. Сформовано пропозиції щодо розробки Концепції регіональної інвестиційної
політики з урахуванням необхідності здійснення санації депресивних ТСС.
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