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У книзі, що друкується у двох частинах, на основі тривалих економічних 
і соціологічних досліджень висвітлюються вузлові проблеми теорії та 
функціонування соціально-трудового потенціалу в умовах розбудови Української 
держави і формування ринкової економічної системи. Увага акцентується на 
пошуках, обґрунтуванні і використанні нових парадигм організації соціально-
трудового потенціалу, виходячи з національних господарських традицій та 
здобутків світової економічної науки. Практичні аспекти соціально-трудового 
потенціалу, мотивація праці аналізуються з урахуванням процесу впровадження 
серед населення України системи цивілізованих ринкових відносин, потреб у 
підвищенні мобільності, зайнятості, соціальної захищеності непрацездатних 
суспільних верств. 

Для економістів, соціологів, працівників управлінських структур, ділових 
людей, викладачів, студентів і широкого читацького загалу. 
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Рекреаційно-туристичний комплекс України / Відп. ред. М.І. Долішній. – 
Львів: НАН України. Ін-т регіональних досліджень, 1997. – 259 с. 

У монографії висвітлюються питання, пов'язані із сучасним становищем у 
рекреаційно-туристичній галузі господарства України. Подана методика оцінки 
рекреаційно-туристичних ресурсів як необхідної умови переходу галузі на нові 
економічні відносини. Розглядаються питання, пов'язані з якісною та кількісною 
характеристикою рекреаційно-туристичних ресурсів та їх просторовим 
розміщенням по Україні. Значна увага приділена питанням переходу рекреаційно-
туристичного господарства України на ринкові відносини. Показано значення 
рекреаційно-туристичної індустрії у зміцненні економіки України. Проведений 
аналіз рекреаційно-туристичного потенціалу Закарпатської області як одного з 
основних рекреаційних регіонів України. 
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Інфраструктурне забезпечення конкурентної економіки регіонів 
(методологія і механізми) / Наук. ред. д.е.н., проф. П.Ю. Бєлєнький. – Львів: НАН 
України. Ін-т регіональних досліджень, 2002. – 308 с.  

У монографії з позицій сучасного рівня економічної науки досліджено 
методологію та механізми формування ринкової економіки України, зростання 
конкурентоспроможності якої пов’язано з ефективним функціонуванням інститутів 
ринкової інфраструктури. На підставі аналізу зарубіжного і вітчизняного досвіду в 
монографії висвітлено методологічні основи і механізми формування 
інфраструктури ринків товарів і послуг, капіталів, а також виробничої, 
комунікаційної та інформаційної інфраструктур. Методичні підходи щодо 
підвищення дієвості ефективно функціонуючої інфраструктури сприятимуть 
зростанню економіки регіонів і України в цілому. Для вчених-економістів, 
викладачів і студентів, спеціалістів з економіки. 
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БОЙКО 

Організаційно-економічне забезпечення інноваційного розвитку 
промисловості регіону / Ред. кол.: наук. ред. д.е.н., проф. Бойко Є.І. – Львів: ІРД 
НАНУ, 2003. – 192 c. 

 У монографії досліджено сучасні проблеми, тенденції і стан інноваційного 
розвитку промисловості регіону. Розглянуто проблеми структурної перебудови і 



 

відтворення виробничого потенціалу; висвітлено питання правового забезпечення 
інноваційної діяльності, механізми її регулювання в зарубіжних країнах. 

Розроблено економіко-математичні моделі інноваційного розвитку промис-
ловості, визначення ефективності інноваційно-інвестиційних процесів. Обґрун-
товано механізми регулювання та напрямки вдосконалення управління інно-
ваційним розвитком промисловості регіону, методи оцінки ефективності 
інноваційних проектів на підприємствах. Розроблено методичні положення 
стосовно інноваційного розвитку виробничого потенціалу підприємств, фор-
мування цінової політики, оцінки інвестиційної привабливості підприємств. 

Для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, 
державних службовців, підприємців. 
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ДОЛІШНІЙ 

Регіональна політика і механізми її реалізації / За ред. акад. НАН України 
Долішнього М.І. – К.: Наукова думка, 2003. – 520 с. 

В монографії висвітлені концепція механізму реалізації регіональної політики 
в умовах формування національної економіки та зарубіжний досвід регулювання 
регіонального розвитку; визначено організаційно-економічний механізм реалізації 
соціальної, науково-технічної та екологічної регіональної політики, який охоплює 
широкий спектр процесів регіонального розвитку і зорієнтований на активну 
державну регіональну політику, зміцнення власного економічного потенціалу 
регіонів та досягнення фінансово-економічної самостійності регіональних та 
локальних територіальних систем. Проаналізовані сучасні проблеми терито-
ріального управління та місцевого самоврядування в Західних регіонах України та 
запропоновані напрями та інструментарій їх вирішення. 

Для вчених–економістів, викладачів та студентів, спеціалістів з регіональної 
економіки.  
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22000044  

КОЗОРІЗ 

Принципи формування і механізми реалізації фінансової політики 
приватизованих підприємств / За наук. ред. д.е.н., проф. М.А. Козоріз. – Львів: 
НАН України. Ін-т регіональних досліджень; ЛБІ НБУ, 2004. – 357 с. 

Висвітлено теоретико-методологічні та практичні аспекти проблеми 
підвищення ефективності функціонування вітчизняних приватизованих об’єктів на 
основі удосконалення механізмів фінансового управління. Основна увага 
приділена узагальненню вітчизняного досвіду та обґрунтуванню перспективних 
напрямів забезпечення ефективного розвитку приватизованих об’єктів. 

Монографія розрахована на широке коло фахівців, які займаються 
проблемами управління підприємствами з недержавними формами власності, 
розробкою механізмів реалізації їх фінансової політики та стратегії розвитку. 

Матеріали монографії можуть бути використаними студентами та 
аспірантами при вивченні процесів та результатів приватизації та обґрунтуванні 
напрямів підвищення ефективності господарювання приватизованих об’єктів. 
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