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сутнісних характеристик інтелігенції. окреслено деякі напрями соціальної політики, 
націленої на активізацію процесів елітогенезу в Україні. 
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рекомендації щодо цінової та фінансової політики на підприємстві. 

Розрахована на працівників економічних та господарських структур. 
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ДОЛІШНІЙ 

Гладій М.В., Лесечко М.Д., Чемерис А.О. Трансформація суспільних 
відносин в умовах ринку. – Львів, 1998 – 47 с. 

Розглядаються проблеми реформування економічних і суспільних відносин в 
Україні в умовах переходу до ринку. Аналізуються геополітичні, економічні, 
соціальні та людські чинники в трансформації суспільства. Виявляються 
пріоритети розвитку економіки України та перспективи залучення інвестицій. 

Для студентів, аспірантів, викладачів, управлінських кадрів, слухачів курсів 
підвищення кваліфікації. 
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БЄЛЄНЬКИЙ 

Лукашик С.І. Розвиток природно-ресурсного потенціалу прикордонного 
району в умовах спеціальної економічної зони / Наук. керівник д.е.н., проф. 
Бєлєнький П.Ю. – Львів: ІРД НАНУ, 1998. – 33 с. 

Розглядаються проблеми використання та розвитку природно-ресурсного 
потенціалу прикордонного регіону. З метою підвищення ефективності 
використання потенціалу і активізації інвестиційної діяльності на території району 
створюється спеціальна комплексна економічна зона. Дається теоретико-
методологічне обґрунтування вибору пріоритетних напрямків розвитку 
господарського комплексу прикордонного району в умовах функціонування 
спеціальної економічної зони. 
Розраховано на наукових співробітників, спеціалістів, студентів, що займаються 
проблемами розвитку територій. 

ПОБУРКО 

Полевська О., Дмитришин В. Розробка інформаційної моделі 
управління підготовкою кадрів у регіоні. – Львів: ІРД НАН України, 1998. – 39 с.  

Розглядаються питання розробки і реалізації інформаційної моделі 
управління підготовкою кадрів у регіоні. На основі методології системного аналізу 
обґрунтовуються базові умови моделювання процесів управління освітою. 
Запропонована модель регіональної системи управління підготовкою кадрів. 
Описані основні інформаційні масиви моделі, джерела і класифікатори інформації, 
структура користувачів. Інформація, одержана за запропонованою в роботі 
методикою, може бути використана для обґрунтування регіонального замовлення 
на підготовку кадрів у системі вищої і професійно-технічної освіти. 
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3.3. Джерела і способи формування інформації..............................................28 

Список використаних джерел .................................................................................37 
 

Регіональний менеджмент і моніторинг / Гладій М.В., Долішній М.І., 
Писаренко С.М., Янків М.Д. – Львів: ІРД НАНУ, 1998. – 68 с. 

З’ясована суть регіонального менеджменту, його важливе значення для 
країни з перехідною економікою. Викладені основні принципи регіонального 
моніторингу, визначена актуальність його впровадження. Запропоновано новий 
підхід складання комп’ютерних атласів соціально-економічного розвитку регіонів як 
об’єктивної основи регіонального моніторингу. 

Для працівників державних центральних і регіональних органів управління 
науково-дослідних і проектних інститутів, викладачів і студентів вузів. 
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Самець С.М. Організаційно-економічні проблеми регулювання інвести-
ційної діяльності / Відпов. ред.: д.е.н., проф. Оксанич О.Е. – Львів, 1998. – 36 с.  

Проведено аналіз причин зниження темпів інвестиційної діяльності в Україні, 
розкрито організаційні аспекти формування інвестиційної політики в регіоні, 
обґрунтовано шляхи створення перспективних форм господарювання спроможних 
активізувати інвестиційну діяльність. Розраховано на працівників вищої і середньої 



 

ланки управління промислових підприємств, студентів і викладачів економічних 
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Науково-методичні засади реформування рекреаційної сфери / 
Кравців В.С., Гринів Л.С., Копач М.В., Кузик С.П. – Львів: ІРД НАН України. – 
1999. – 78 с. 

В роботі на основі оцінки рекреаційного потенціалу Карпатського регіону 
проведено аналіз ефективності його використання. Запропоновано ряд 
методичних матеріалів щодо роздержавлення та приватизації рекреаційних 
об'єктів, оцінки рекреаційних ресурсів, визначення нормативів платежів за 
використання рекреаційних ресурсів. 

Наукове видання розраховане на наукових працівників, спеціалістів 
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БОЙКО 

Бондарчук-Грита Г.В. Регулювання використання виробничих ресурсів 
підприємств. – Харків: Крок, 2000. – 48 с.  

В брошурі розглянуті організаційно-економічні засади регулювання 
використання виробничих ресурсів підприємств. Узагальнено практику і розкрито 
особливості управління використанням виробничих ресурсів в сучасних умовах. 
Науково-прикладну спрямованість має організаційно-економічний механізм 
регулювання використання виробничих ресурсів підприємств. 

Видання розраховано на працівників підприємств різних форм власності. 
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КРАВЦІВ 

Екологічна політика у Львівській області: проблеми, здобутки, 
перспективи. – Львів, 2000. – 145 с.  

Зміст 

Указ Президента України "Про День довкілля"  
(від 6 серпня 1998 р., № 855/98) 

Розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації  
"Про затвердження заходів щодо поліпшення стану довкілля в області, 
пов'язаних з встановленням та проведенням Дня довкілля"  
(від 28 вересня 1998 р., №1026) 

Розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації  
"Про проведення Дня довкілля на території Львівської області  
в третю суботу квітня 2000 р." (від 20 березня 2000 р., №228) 

Резолюція Круглого столу Галицького екологічного форуму  
"Стан довкілля Львівської області та перспективи 
його покращення" 

Інформація про роботу держуправління екобезпеки  
в Львівській області у 1999 році. 

Рішення сесії Львівської обласної ради "Про стан та шляхи покращення 
навколишнього природного середовища у Львівській області"  
(від 17 червня 1997 р., №179). 

Концепція екологічної політики у Львівській області  
в умовах економічної кризи (1997-2002 рр.). 



 

Рішення сесії Львівської обласної ради "Про обласний фонд охорони 
навколишнього природного середовища"  
(від 4 травня 1999 р., № 156). 

Рішення сесії Львівської обласної ради "Про затвердження Програми охорони 
навколишнього природного середовища Львівської області  
на 1999-2002 роки". 

Програма охорони навколишнього природного середовища  
Львівської області на 1999-2002 роки (основні положення). 

Фінансування Програми охорони навколишнього природного  
середовища Львівської області в 1999 р. 

Рішення колегії при голові Львівської обласної державної адміністрації  
"Про екологічні проблеми та охорону довкілля у Львівській області"  
(від 1 липня 1999 р., №21) 

Проект Плану дій з охорони навколишнього природного середовища  
Львівської області в 2000 році (основні положення) 

ДОЛІШНІЙ 

Палига Є.М., Мельник Д.С.. Підходи до формування партнерських 
відносин. – Львів: НАН України. Ін-т регіональних досліджень, 2000. – 46 с. 

Аналізується процес формування партнерських відносин в Україні на основі 
недержавних виробничих структур (на прикладі Львівської області). Розглядаються 
особливості регулювання та досвід застосування соціального партнерства. 
Визначено роль приватної власності та конкуренції в ринковій економіці та 
відмічено зростання значення встановлення і регулювання партнерських відносин 
між підприємствами в умовах збільшення числа суб’єктів підприємництва. 
Здійснено класифікацію партнерських відносин підприємства за об’єктами їх 
встановлення та формами організації. Висвітлено досвід налагодження 
партнерських відносин в Україні та перспективні форми їх розвитку. Наведено 
результати соціологічного обстеження на підприємствах Львівщини з питань 
колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин. 

Розраховано на наукових працівників, підприємців, урядовців, що займаються 
питаннями підвищення ефективності виробництва. 
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Кравців В.С., Герасимчук 3.В., Мігас Р.В. Екологічна політика у 
Волинській області: стан, проблеми, перспективи: Аналітичні та програмні 
матеріали. – Луцьк: Надстир'я, 2001. – 68 с. 

У книзі розкриваються основні аспекти здійснення екологічної політики у Во-
линській області, зосереджено увагу на проблемах і перспективах 
природоохоронної діяльності. В цьому розрізі публікується ряд аналітичних і 
програмних матеріалів.  

Розраховано на наукових працівників, викладачів навчальних закладів, 
студентів, спеціалістів з питань екології, всіх тих, хто цікавиться проблемами 
охорони навколишнього середовища. 

Зміст 

Указ Президента України "Про День довкілля"  
(від 6 серпня 1998р., № 855/98) 

План заходів проведення "Дня довкілля" в м. Луцьку 21 квітня 2001 року 
Звіт Державного управління екології та природних ресурсів у Волинській області  

"Про результати проведення Дня довкілля в 2001 році"  
Інформація про роботу Державного управління екології  

та природних ресурсів у Волинській області у 2000 році 
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Найважливіші екологічні проблеми Волинської області 
Передумови вибору природно-ресурсної стратегії 
Концепція екологічної політики у Волинській області  

в умовах економічної кризи 
Фінансове забезпечення природоохоронної діяльності 
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Волинської області 

КРАВЦІВ 

Управління розвитком гірських територій: зарубіжний досвід / 
Кравців В.С., Стадницький Ю.І., Демченко В.В., Дейнека А.М., Самольо-
тов П.В. – Львів: ІРД НАН України, 2001. – 69 с.  



 

В роботі узагальнено світовий досвід господарського освоєння гірських 
територій. Значна увага приділена аналізу різних форм та методів стимулювання 
розвитку депресивних районів в розвинутих країнах світу. Висвітлено основні 
положення державної політики США та Австрії в сфері регулювання соціально-
економічного розвитку гірських територій, зроблено акцент на той позитивний 
досвід зарубіжних країн, який може бути використаний в Україні, зокрема, в 
Українських Карпатах. 

Наукове видання розраховане на наукових працівників, спеціалістів 
територіальних органів управління та місцевого самоврядування. 
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Яроспав: НАН України. Ін-т регіональних досліджень; Держ. проф. ін-т в Ярославі, 
2002. – 75 с. 

У книзі розглянуто проблеми ресурсною та організаційного забезпечення 
зовнішньоекономічної діяльності регіону, виділено регіональні чинники підвищення 
ефективності міжнародних товарообмінних операцій, надано рекомендації з 
покращання функціонування ринкових суб'єктів Карпатського регіону. 

Відповідальний редактор: 
Долішній М.І. акад. НАНУ, д.е.н., проф.  
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нальної політики Європейського Союзу. – Львів: ІРД НАН України, 2002. – 84 с.  

Розглядаються методологічні та практичні питання регулювання регіональної 
політики ЄС. Значна увага приділяється особливостям організаційно-економічного 
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БЄЛЄНЬКИЙ  

Бєлєнький П.Ю., Шевченко-Марсель В.І., Другов О.О. Фінансовий ринок 
та його інфраструктура в умовах глобалізації (проблеми, перспективи, 
регіональні аспекти) / Відп. ред. П.Ю. Бєлєнький. – Львів: ІРД НАНУ, 2003. – 48 с. 

Досліджуються питання фінансового ринку України та його інфраструктури 
(банківська система, страхова справа, кредитні спілки) в умовах глобалізації. 
Розглядається сучасний стан та ступінь залучення України у глобалізаційні 
процеси. По результатах аналізу інфраструктурних елементів фінансового ринку 
регіону (Львівської області) запропоновані шляхи вдосконалення розвитку 
інфраструктурних інституцій. 

Розрахований на наукових працівників, спеціалістів, студентів, які займаються 
проблематикою інфраструктури фінансового ринку. 
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Карпатський регіон: сучасний стан, проблеми, перспективи сталого 
розвитку / Кравців В.С., Колодійчук І.А., Грицишин П.М., Стадницький Ю.І. – 
Львів: ІРД НАНУ, 2003. – 83 с. 

В роботі розглядаються проблеми та перспективи переходу Карпатського 
регіону на принципи сталого розвитку. На основі аналізу історичних, природних та 
геополітичних особливостей територій проведена комплексна оцінка її сучасного 
соціально-економічного та екологічного стану. Обґрунтовано концептуальні 
підходи до формування політики сталого розвитку регіону. 

Наукове видання розраховане на науковців, спеціалістів органів 
регіонального управління та місцевого самоврядування, представників 
громадських організацій. 
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Мінеральні води та курорти Львівщини / Під ред. Матолича Б.М. – Львів: 
Палітра Друку, 2003. – 96 с. 

У книзі на тлі загального опису мінеральних вод України та методів їх 
бальнеологічного використання зроблено спробу комплексної характеристики 
мінеральних лікувальних вод Львівщини. Подано історію та перспективи розвитку 
бальнеологічних курортів області, опис їх гідромінеральної бази, соціальної 
інфраструктури та методів бальнеологічного лікування. 

Книга розрахована як на фахівців-науковців, курортологів, так і на широкого 
масового читача. 
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національної ідентичності: цивілізаційні виклики і націоцентричні імпера-
тиви. – Львів, 2004. – 60 с. 

Аналізуються сучасні світові тенденції і виклики, які можуть негативно 
вплинути на створення економік інформаційного рівня розвитку в 
постколоніальних (посттоталітарних) країнах, на збереження їх національної 
(етнічної, мовної, релігійної та іншої) ідентичності та розмаїття світу у цілому. 
Пропонується соціогуманістична візія функціонування суспільних механізмів 
(систем, форм генерування і оптимізації соціального руху знань, інформації тощо), 
соціалізувавши які, можна скористатися позитивами глобалізації, євроінтеграції та 
сучасної інноваційної моделі для національного та загальноцивілізаційного 
розвитку – соціально-економічного, духовно-інтелектуального, інформаційно-
мовного, когнітивно-креативного, екологічного тощо. 
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