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БЄЛЄНЬКИЙ 

Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Проблеми 
європейської інтеграції і регіональної співпраці: Зб. наук. пр.: Вип. XXIX: 
В 2 т. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень / Відпов. ред. М.І. Долішній. – 
Львів-Луцьк: Вежа, 2001. – Т. 1. – 421 c.; Т. 1. – 470 c.  

У збірнику наукових праць розглядаються питання європейської інтеграції і 
транскордонної співпраці, які були висвітлені на міжнародній науковій 
конференції в м. Луцьку 20-22 вересня 2001 р., аналізуються мета, завдання, 
реальні можливості та перспективи входження України до Європейського Союзу. 
Детально розкривається значення, суть, структура та розвиток транскордонного 
співробітництва, як передумова розвитку в Україні європейських інтеграційних 
процесів. 

Для економістів, міжнародників, географів, а також усіх, хто цікавиться 
розвитком європейських інтеграційних процесів. 
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