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прогнозування його розвитку, подаються напрями вдосконалення регіональної 
політики ринку праці. 
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ДОЛІШНІЙ 

Вовканич С.Й. Духовно-інтелектуальний потенціал України та її 
національна ідея. – Львів: Видавництво ЛБА, 2001. – 540 с. 

Досліджуються проблеми духовно-інтелектуального забезпечення національ-
ної ідеї України за умов переходу на інноваційний шлях розвитку та розбудови 
інформаційного суспільства. У цьому контексті з огляду удосконалення 
формування національних еліт, піднесення їх ролі у творенні адекватного 
інформаційного простору (середовища) та гуманізації міжнародного розподілу 
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наука, культура, релігія, мова, традиції і новації, комунікації тощо – як єдина 
система підвищення духовної інформаційної мобільності на різних рівнях (особи, 
громади, нації, держави). Акцентується, що із розширенням глобалізації 
збереження етнічної ідентичності посттоталітарних (постколоніальних) народів, які 
відроджують свою державну самостійність, набуває доленосного значення. Це 
вимагає насамперед опрацювання інформаційно-мовної парадигми розвитку та 
впровадження нової соціогуманістичної політики в регіональному (національному) 
та глобальному (світовому) вимірах. 

Книга викличе зацікавленість у тих читачів, котрі працюють над теолого-філо-
софськими, соціально-економічними, інформаційно-мовними, соціогуманістичними 
і політологічними проблемами розвитку, підвищення суспільної ролі слова в 
елітаризації та гуманізації української (і не лише) спільноти. 
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формування, механізми реалізації / Відпов. ред. М.І.Долішній. – Луцьк: 
Надстир'я, 2001. – 528 с. 

У монографії здійснені теоретичні дослідження змісту сталого розвитку в 
умовах перехідної економіки; запропоновано методологічні підходи до 
формування регіональної політики сталого розвитку; з позиції системного підходу 



 

розглядаються концептуальні засади становлення політики сталого розвитку 
проблемних регіонів; з'ясовуються особливості вибору стратегії та розглядаються 
організаційно-економічні механізми регулювання сталого розвитку регіонів; 
акцентується увага на застосуванні цільових комплексних програм як важливого 
інструменту реалізації регіональної політики сталого розвитку. 
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У монографії обґрунтовано концепцію формування державної політики 
сприяння розвиткові підприємництва та запропоновано механізми її реалізації в 
Україні. Основну увагу приділено формуванню фінансово-кредитних механізмів, 
спрямованих на забезпечення сприятливих умов для функціонування малого і 
середнього бізнесу, використання нових технологій у сфері підготовки спеціалістів 
для підприємницького сектора економіки. 
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Сембер С.В. Трудовий потенціал обласного центру в умовах перехідної 
економіки (на матеріалах міста Ужгорода) / НАН України. Ін-т регіональних 
досліджень. Редкол.: відпов. ред. акад. НАН України М.І. Долішній. – Львів, 2001. – 
162 с. 

У монографії розглянуто сучасні проблеми формування і використання 
трудового потенціалу обласного центру в умовах перехідної економіки (на 
матеріалах міста Ужгорода). Аналізуються вітчизняні та зарубіжні підходи, до 
вивчення трудового потенціалу, досліджуються особливості та ймовірні моделі 
його використання в умовах прикордонного розташування і в рами концепції 
збереження економічної незалежності України. 

Для працівників міських адміністрацій, економістів, юристів і наукові різних 
сфер знань, викладачів і студентів, усіх, хто цікавиться подібними проблемами. 
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соціально-економічні аспекти (на матеріалах Львівської області). – Львів: 
Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2001. – 156 с. 

Досліджуються підходи до вивчення суспільного здоров’я жінок, фактори його 
формування, аналізуються економічні і соціальні аспекти суспільного здоров’я 
жінок в межах Львівської області. 

Призначено для фахівців, які цікавляться медико-географічними проблемами 
розвитку українського суспільства, спеціалістів, що займаються конструюванням 
територіального розвитку, а також для студентів, аспірантів, науковців. 
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У монографії висвітлені концептуальні, теоретичні, методологічні та практичні 
аспекти управління формуванням і розвитком підприємництва у країнах перехідної 
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в Україні. – Чернівці: Зелена Буковина, 2002. – 200 с. 

У монографії розглядаються теоретичні та методичні засади становлення 
регіонального ринку інновацій в Україні. Досліджується роль та місце ринку 
інновацій у концепції формування ринкових відносин в Україні, а також 
інноваційний потенціал Карпатського регіону. Розроблено структуру та механізм 
регіонального ринку інновацій та сформовано систему функцій місцевих органів 
влади з регулювання інноваційних процесів із врахуванням реальних та 
потенційних можливостей регіону. Визначено основні закономірності формування 
регіональних інноваційних структур як інструментів підвищення економічних та 
соціальних показників економіки регіону за рахунок реструктуризації великих 
підприємств. 

Розраховано на викладачів і студентів економічних вузів та факультетів, 
наукових працівників, економістів, спеціалістів фірм та підприємств які займаються 
формуванням інноваційних структур, а також усіх тих хто цікавиться проблемами 
організації інноваційної діяльності та інноваційним потенціалом Карпатського 
регіону. 
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У монографії висвітлені сучасні засади і проблеми стратегічного планування, 
узагальнені зарубіжні дослідження даного напрямку знань, показані методичні 
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перспективного поступу в рамках різних економічних моделей. Проаналізовані 
процедури вибору економічної моделі і типу стратегії соціально-економічного 
розвитку регіону на прикладі Тернопільської області. 

Для економістів, соціологів, спеціалістів сфери управління. Буде корисною 
для всіх, хто займається теоретичними дослідженнями і практикою прогнозування 
регіонального розвитку. 

Зміст 

Передмова ................................................................................................................5 
І Теоретичні основи стратегічного планування соціально-економічного  

розвитку регіону ................................................................................................14 
1.1.  Поняття «стратегія» і «стратегічне планування»: екскурс в історію 

трансформації змісту (Шевчук Л.Т.) .........................................................14 
1.2. Сутність і значення стратегічного планування  

для регіонального розвитку (Шевчук Л.Т.) ...............................................22 
1.3 Досвід стратегічного планування соціально-економічного розвитку 

суспільних територіальних систем (Шульц С.Л.) .....................................31 
1.4.  Методологія, методика та опис процедур розробки стратегії  

соціально-економічного розвитку регіону (Шульц С.Л.) ..........................58 
ІІ.  Діагностика стану господарського комплексу Тернопільської області  

2.1. Оцінка розроблених програм розвитку регіону (Коломийчук B.C.) .........82 
2.2 Аналіз ретроспективних тенденцій і сучасного стану  

соціально-економічного розвитку Тернопільської області  
(Коломийчук В.С.) ......................................................................................97 

2.2.1.  SWOT-аналіз соціально-економічного розвитку регіону 
 (Шульц С.Л.., Шевчук Л.Т.) ...........................................................142 

2.2.2.  Експертні оцінки рівня соціально-економічного  
розвитку регіону (Шевчук Л.Т.. Шульц С.Л.) ................................155 

2.2.3.  Громадська думка як суспільна оцінка  
соціально-економічного розвитку регіону  
(Шульц С.Л., Шевчук Л.Т.) .............................................................163 

2.3.  Підсумкові оцінки: ідентифікація проблем  
соціально-економічного розвитку Тернопільської області  
(Коломийчук В.С., Шевчук Л.Т., Шульц С.Л.) .........................................172 

2.4.  Аналіз та підсумкові оцінки розвитку регіону в розрізі  
адміністративних районів  
(Коломийчук B.C., Шевчук Л.Т.. Шульц С.Л.) ..........................................176 

ІІІ Стратегічні моделі соціально-економічного розвитку регіону .....................210 
3.1. Моделі економічного розвитку регіону як паттерни  

(суперстратегії) його поступу (Шевчук Л.Т.) ...........................................210 
3.1.1 Нова економічна модель з екзогенним технологічним  

прогресом (Шевчук Л.Т.) ...............................................................215 



 

3.1.2 Нова економічна модель з ендогенним технологічним  
прогресом (Шевчук Л.Т.) ...............................................................220 

3.1.3.  Нова економічна модель сталого (збалансованого)  
розвитку (Шевчук Л.Т.) ..................................................................224 

3.2.  Вибір економічної моделі і визначення типу стратегії соціально-
економічного розвитку регіону по етапах перспективного періоду 
(Коломийчук B.C., Шевчук Л.Т., Шульц С.Л.) .........................................235 

3.3. Прогноз соціально-економічного розвитку регіону  
в контексті вибору його стратегії  
(Коломийчук B.C., Шевчук Л.Т., Шульц С.Л.) .........................................239 

ІV Умови реалізації вибраної стратегії  
соціально-економічного розвитку регіону  

4.1.  Організаційний план та заходи реалізації стратегії 
(Коломийчук B.C., Шульц С.Л.) ...............................................................244 

4.2. Ресурси для виконання стратегічного плану  
(Коломийчук B.C., Шульц С.Л.) ...............................................................256 

4.3. Моніторинг і контроль за реалізацією стратегії соціально-економічного 
розвитку регіону (Коломийчук В.С., Шевчук Л.Т., Шульц С.Л.) .............264 

Післямова ..............................................................................................................268 
Список використаних джерел ..............................................................................271 

ДОЛІШНІЙ 

Павліха Н.В., Голян В.А. Оптимізація використання та охорони 
природних ресурсів: регіональний контекст / Відп. ред. М.І. Долішній. – Луцьк: 
Надстир'я, 2002. – 120 с. 

У монографії висвітлені питання всебічного поліпшення використання і 
охорони природних ресурсів з метою прискорення соціально-економічного 
розвитку регіону. На основі розкриття тенденцій використання цих ресурсів та 
характеристики екологічної ситуації й стану охорони довкілля визначені стратегічні 
напрямки оптимізації природокористування та механізми активізації 
підприємницької діяльності в цій сфері. 

Рецензенти: 
Стадницький Ю.І. д.е.н., проф. (Нац. ун-т "Львівська політехніка") 
Зінь Е.А. д.е.н., проф. (Укр. держ. ун-т водного господарства 

та природокористування) 
Кравців В.С.  к.е.н. (Ін-т регіональних досліджень НАН України) 

 
Книга видана за сприяння Волинської обласної організації Спілки економістів 

України. 
Затверджено до друку вченою радою Інституту регіональних досліджень НАН 

України (протокол №7 від 21 жовтня 2002 р.). 
ISВN 966-517-370-7  

ЗМІСТ 

Вступ...........................................................................................................................З 
Розділ 1. Природно-ресурсні передумови розвитку  

господарського комплексу регіону ...........................................................5 



 

Розділ 2. Сучасний стан використання природних ресурсів у регіоні .................  22 
Розділ 3. Екологічна ситуація та охорона навколишнього  

природного середовища регіону ......................................................................46 
Розділ 4. Стратегічні аспекти оптимізації природокористування в регіоні .........  69 
Розділ 5. Механізми активізації підприємницької діяльності в сфері 

природокористування .......................................................................................91 
Висновки.................................................................................................................110 
Література ..............................................................................................................112 

ДОЛІШНІЙ 

Павлов В.І., Лукін С.О. Економічний потенціал регіону: діагностика та 
реалізація / Відпов. ред. М.І.Долішній. – Луцьк: Надстир'я, 2002. – 160 с. 

У монографії розглядаються теоретичні, методичні і практичні аспекти 
формування та оцінки економічного потенціалу регіону. Визначені особливості 
використання економічного потенціалу в умовах ринкових перетворень. Запропо-
новані механізми вдосконалення інфраструктурного забезпечення реалізації 
економічного потенціалу в системі регіонального розвитку. 

Робота розрахована на наукових працівників, викладачів вищих навчальних 
закладів, керівників і спеціалістів органів державного та регіонального управління, 
широке коло читачів. 

Рецензенти: 
Бєлєнький П.Ю д.е.н., проф. 
Євдокименко В.К д.е.н., проф. 
Зінь Е.А д.е.н., проф. 

 

ISВN 966-517-305-2 

ЗМІСТ 

Вступ...........................................................................................................................4 
Розділ 1.  Науково-методичні основи формування економічного  

потенціалу регіону 
1.1 Економічний потенціал регіону: суть, складові і місце  

в процесі реформування економіки .............................................................8 
1.2 Організаційно-економічні передумови формування економічного 

потенціалу регіону.......................................................................................21 
1.3 Особливості регулювання розвитку економічного  

потенціалу регіону в умовах ринкових перетворень ................................33 
Розділ 2. Діагностика соціально-економічного розвитку Волинської області 

2.1 Аналіз соціально-економічного розвитку регіону ......................................42 
2.2 Характеристика економічного потенціалу регіону ...................................  56 

2.2.1 Природно-ресурсний потенціал...................................................... .57 
2.2.2 Трудовий потенціал..........................................................................58 
2.2.3 Інвестиційний потенціал...................................................................60 
2.2.4 Інноваційний потенціал ....................................................................64 
2.2.5 Експортний потенціал ......................................................................66 

2.3 Методичні підходи до визначення та оцінки  
економічного потенціалу регіону............................................................... .68 



 

Розділ 3. Організаційно-економічні механізми регулювання  
регіонального розвитку 

3.1 Методи і форми програмного регулювання регіонального розвитку.......89 
3.2 Інноваційний механізм формування конкурентоспроможної політики 

в регіоні ......................................................................................................105 
3.3 Методичні основи вибору стратегії регіонального розвитку ..................119 
3.4 Інфраструктурне забезпечення реалізації економічного потенціалу ....127 

Висновки.................................................................................................................145 
Бібліографія ...........................................................................................................150 

ДОЛІШНІЙ 

Патора Р. Ринок освіти в системі кадрового забезпечення стратегічного 
розвитку країни. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2002. – 338 с. 

У монографії розглядаються проблеми становлення ринку освіти в умовах 
трансформаційних змін в країнах Центральної та Східної Європи. Проаналізовано 
тенденції ринку освітніх послуг у Польщі та Україні на тлі глобалізаційних процесів 
та в контексті європейської інтеграції. Розглянуто теоретичні та прикладні аспекти 
концепції неперервної освіти, зокрема навчання дорослих. Обґрунтовано стратегії 
розвитку національного кадрового потенціалу Польщі. 

Монографію розраховано на наукових працівників, дослідників проблем 
освіти – економістів, соціологів, педагогів, практичних працівників – управлінців, а 
також всіх, кого цікавлять перспективи розвитку освіти у XXI ст. 

Зміст 

Передмова ................................................................................................................5 
Вступ  ...................................................................................................................7 
Розділ 1. Освіта і ринкова економіка  

1.1 Ринкові перетворення в постсоціалістичних країнах  
і проблема зайнятості ................................................................................11 

1.2.  Ринкові перетворення і ринок освітніх послуг ..........................................29 
1.3.  Особливості ринку освітніх послуг у постсоціалістичних країнах 

Центральної та Східної Європи ................................................................44 
1.4.  Динаміка ринку праці та ринку освіти .......................................................55 
1.5.  Освіта і фактори соціально-економічного розвитку .................................66 
Висновки до розділу 1 ........................................................................................80 

Розділ 2. Освіта і європейська інтеграція  
2.1 Умови і перспективи європейської інтеграції ...........................................87 
2.2.  Мегатренди і реструктуризація ринку освіти ..........................................102 
2.3.  Глобалізація і стратегічні напрями розвитку ринку освіти .....................113 
2.4.  Інтеграція національної освіти у міжнародний освітній простір ............126 
Висновки до розділу 2 ......................................................................................137 

Розділ 3. Трансформація системи освіти Польщі в умовах інтеграції 
в Європейський Союз ..........................................................................141 

3.1. Тенденції розвитку освіти в Європейському Союзі .................................141 
3.2.  Тенденції й перспективи зміни системи освіти в Польщі ......................161 
3.3.  Системна трансформація освіти і зміни у свідомості поляків ...............174 
Висновки до розділу 3 ......................................................................................187 



 

Розділ 4. Адаптація освіти дорослих до вимог ринкової економіки  
4.1.  Освіта та самоосвіта дорослих у професійних школах .........................191 
4.2.  Регіональна спілка професійних шкіл: методологія,  

організація, досвід ....................................................................................208 
4.3.  Інноваційні аспекти сучасних методів навчання ....................................218 
4.4.  Професійні школи і вища освіта ..............................................................228 
4.5 Мотиваційні чинники входження випускників в ринкові умови ..............237 
Висновки до розділу 4 ......................................................................................247 

Розділ 5. Стратегія формування кадрового потенціалу країни  
5.1.  Структурні перетворення і ринок праці ...................................................251 
5.2.  Конкуренція на ринку праці .....................................................................266 
5.3.  Вища освіта і ринок праці ........................................................................278 
5.4.  Прямі іноземні інвестиції і ринок праці ...................................................292 
Висновки до розділу 5 ......................................................................................305 

Висновки  ...............................................................................................................309 
Додатки  ...............................................................................................................311 
Список літератури ................................................................................................329 

ДОЛІШНІЙ 

ДОЛІШНІЙ 

Сторонянська І.З. Міжнародне міжрегіональне співробітництво: На 
прикладі Західного регіону України. – Львів: ІРД НАНУ, 2002. – 220 с. 

Монографія присвячена науковому обґрунтуванню передумов, факторів і 
організаційних форм міжнародного міжрегіонального співробітництва прикордон-
ного регіону в сучасних геополітичних та геоекономічних умовах, а також розробці 
методологічних підходів та практичних напрямків залучення прикордонного регіону 
до процесів мезоінтеграції. Наводиться системний аналіз міжрегіональної 
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У монографії досліджуються теоретичні та методологічні аспекти створення в 
Україні інтегрованих підприємницьких структур (ІПС), здатних виступити агентами 
держави в справі стабілізації економічного зростання та забезпечення 
конкурентоспроможності української економіки у міжнародному масштабі. На 
основі аналізу інтеграційних процесів у сфері підприємництва, оцінки потенціалу 
та реального впливу ІПС на підвищення ефективності національної економіки в 
умовах світової глобалізації автор обґрунтовує концепцію прискореного входження 
України у світовий економічний простір на паритетних засадах. 
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Притула О.В. Мотиваційні механізми та їх використання у сфері 
підприємництва. – Львів: НАН України. ІРД, 2003. – 216 с. 

У монографії досліджені теорії мотивації та їх використання в різних 
економічних системах. Обґрунтовано напрями формування мотивації праці в 
Україні в умовах становлення ринкових відносин та представлено методику 
аналізу мотиваційних механізмів у сфері малого бізнесу. Запропоновано методичні 
підходи до розробки і використання мотиваційних механізмів заохочення до 
підприємницької діяльності та оцінка їх ефективності. 

Монографія розрахована на фахівців, які займаються проблемами 
управління персоналом підприємницьких структур, включаючи підготовку кадрів, 
розробку матеріальних і моральних стимулів. 
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У монографії розглядаються теоретико-методологічні аспекти формування 
регіональної політики у прикордонних регіонах та транскордонної співпраці. 
Дається порівняльний аналіз розвитку прикордонних воєводств і областей Польщі 



 

і України, акцентується увага на проблемах транскордонної співпраці і чинниках, 
що її стимулюють та ускладнюють. На базі використання динамічних моделей 
робиться спроба оцінки та прогнозування переміщень через кордон осіб та 
транспортних засобів, що дає можливість планувати роботу прикордонної 
інфраструктури. Розглядаються основні напрямки активізації транскордонної 
співпраці, у тому числі шляхом формування єврорегіональних структур.  
Для наукових працівників, аспірантів, викладачів вузів, керівників державних 
органів влади та органів місцевого самоврядування, митниць, всіх, хто займається 
питаннями регіональної політики та транскордонного співробітництва.  
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ДОЛІШНІЙ 

Шевчук Л.Т. Медико-соціальні аспекти використання трудового 
потенціалу: регіональний аналіз і прогноз. – Львів, 2003. – 489 с. 

У монографії висвітлені сучасні теоретичні та методичні засади дослідження 
медико-соціальних аспектів використання трудового потенціалу і прикладні 
завдання їх врахування при аналізі й прогнозі регіонального трудовикористання, 
запропонована модель регіонального аналізу і прогнозу медико-соціальних 
аспектів використання трудового потенціалу. Сформульовані і проаналізовані 
можливі медико-соціальні цілі регіонального трудовикористання в різних 
економічних моделях і типах стратегій соціально-економічного розвитку регіону.  

Для економістів, соціологів, спеціалістів сфери управління. Буде корисною 
для всіх, хто займається теоретичними дослідженнями і практикою прогнозування 
регіонального розвитку. 
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