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ВСТУП
Інститут регіональних досліджень Національної академії наук
України є провідною науковою установою в системі НАН України з
проблем регіональної політики та транскордонного співробітництва.
Інститут виконує функції методологічного, науково-організаційного і
координаційного центру.
В Інституті проводяться фундаментальні і прикладні дослідження:

проблем формування регіональної політики;

систем управління та еколого-економічного регулювання
розвитку регіонів;

раціонального використання виробничого, трудового, природноресурсного та інтелектуального потенціалу регіонів;

ринкової інфраструктури і підприємництва;

зовнішньоекономічної
діяльності
та
транскордонного
співробітництва;

розвитку фінансових взаємовідносин в регіоні;

методологічних
та
прикладних
проблем
моніторингу
регіональних процесів.
Інститут також здійснює:

підготовку проектів програм соціально-економічного розвитку
різних територіальних одиниць, підприємств, організацій;

розробку методик, проектів законодавчих і нормативних актів;

наукові експертизи;

організацію нарад, семінарів, конференцій;

надає консультації з усіх напрямків своєї наукової діяльності.
При Інституті функціонує аспірантура і докторантура та діє
спеціалізована вчена рада по захисту дисертацій на здобуття наукового
ступеня доктора та кандидата наук із спеціальностей: 08.00.05 –
«Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»; 08.00.03 –
«Економіка та управління національним господарством»; 08.00.07 –
«Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» та
спеціалізована вчена рада по захисту дисертацій на здобуття наукового
ступеня кандидата наук із спеціальності 08.00.08 «Гроші, фінанси і
кредит».
В організаційній структурі Інституту функціонує 7 наукових
підрозділів:

відділ регіональної соціально-економічної політики;

відділ регіональної екологічної політики;

відділ прогнозування і моделювання розвитку регіону;
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відділ проблем ринкової інфраструктури та транскордонного
співробітництва;

відділ проблем розвитку фінансово-кредитних відносин в регіоні;

відділ моніторингу регіонального розвитку;

відділ територіальних суспільних систем і просторового
розвитку;
У 2007 році Інститут здійснював наукові дослідження за такими
основними напрямами:

регіональна політика і регіональна економіка. Просторовий
розвиток і земельне планування;

прогнозування та сталий розвиток економіки;

промислова політика, науково-технічний та інновативноінноваційний розвиток;

дослідження проблем підприємництва, ринкової інфраструктури,
інвестиційних процесів регіонів, регіональної статистики.

3
І. ОСНОВНІ НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ ІНСТИТУТУ
У 2007 РОЦІ
Проведені протягом 2007 р. дослідження дозволили отримати ряд
важливих теоретичних та прикладних результатів:

Poзроблено концепцію інтелектуально-інноваційного розвитку
регіону, визначено фактори впливу на його особливості, динаміку
та результативність.

Розроблено методику оцінки міжрегіональної асиметрії,
визначено тенденції, особливості та соціогуманітарні чинники
міжрегіональних взаємодій, що впливають на активізацію
процесів внутрідержавної інтеграції.

Обґрунтовано концептуальну модель функціонування механізму
економічного регулювання екологічної безпеки з врахуванням
регіональної специфіки України в контексті її європейської
інтеграції.

Розроблено теоретичні засади аналізу, оцінки та прогнозування
трансформації територіально-галузевої структури господарського
комплексу регіону. Досліджено особливості та інтенсивність
трансформаційних процесів в Карпатському регіоні, їх вплив на
територіально-галузеву структуру господарського комплексу та
ефективність інвестицій в економіку регіону.

На основі методології просторової організації території
визначено проблеми практичного та методологічного характеру
щодо забезпечення просторового планування та містобудівної
діяльності в Карпатському регіоні;

Обґрунтовано концептуальні основи моделювання задач
просторового розвитку територіально-виробничих систем, які
враховують вплив просторових чинників і забезпечують вибір
ефективних стратегій розвитку, розроблено методичні підходи,
методи оцінки їх конкурентоспроможності та економікоматематичні моделі розвитку.

Розроблено методичні підходи та методи оцінки ринкової та
неринкової вартості суб’єктів господарювання. Обґрунтовано
концептуальні засади управління інноваційним розвитком
підприємств на основі підвищення рівня їх капіталізації.

Обґрунтовано концептуальні положення щодо стратегічних
відмінностей
та
адекватних
механізмів
забезпечення
конкурентоспроможності суб’єктів господарювання прикордонної території. Визначено методологічні підходи щодо
виявлення, формування та підтримки транскордонних кластерів.
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Здійснені рейтингові оцінювання у вибраних секторах для
України загалом і кожної з областей на основі розробленого
методу
розрахунку
інтегрального
індексу
зростання
результативності соціально-економічної діяльності в регіонах.

Обґрунтовані теоретико-методичні засади організації та
проведення моніторингу діяльності промислових та аграрнопромислових територіальних систем регіону, сформована
система показників для оцінки та аналізу їх діяльності.
В контексті науково-методичного забезпечення сталого розвитку
та просторового планування регіонів у листопаді 2007 р. проведено
Міжнародний науково-практичний семінар «Організаційні форми та
методи просторового планування адміністративних районів України з
врахуванням досвіду Німеччини». В рамках пілотного проекту у 2008 р.
передбачається розробка та впровадження методів та організаційних
форм просторового планування на прикладі групи гірських районів
Львівщини.
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II. ДАНІ ПРО ТЕМАТИКУ ТА ОБСЯГИ НДР
Дані про кількість та обсяги фінансування НДР, які виконувались
Інститутом у 2007 році:
Вид тематики

1
1. Державна:
1.1. Тематика, що виконувалась за
завданнями державних цільових
програм, головним розпорядником
бюджетних коштів яких є НАН
України та фінансувалась за
бюджетною програмою 6541050
(із зазначенням назви кожної
окремої програми та її замовника)
1.2. Тематика, що виконувалась за
завданнями державних науковотехнічних програм Міністерства
освіти і науки України
1.3. Тематика, що виконувалась за
завданнями програм інших
центральних органів виконавчої
влади
(із зазначенням назви кожної
окремої програми та її замовника)
1.4. Тематика, яка виконувалась за
Державним замовленням на
науково-технічну продукцію з
пріоритетних напрямів розвитку
науки і техніки, що фінансувалось
за бюджетною програмою 6541050
1.5. Проекти Державного фонду
фундаментальних досліджень

Кількість тем
Обсяги
(проектів,
фінансування
завдань)
(тис. грн.)
Ра- В т. ч. Разом В т. ч. за разом заверхунок коштів
шено у
загального
звітфонду
ному
Державного
році
бюджету

2

3

4

5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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1.6. Тематика, яка виконувалась за
окремими завданнями відповідно до
Указів Президента України, рішень
Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України та фінансувалися
за бюджетними програмами
6541030 та 6541050
2. Програмно-цільова та
конкурсна тематика НАН
України
2.1. Тематика, що виконувалась за
завданнями цільових комплексних
програм фундаментальних
досліджень
2.2. Тематика, що виконувалась за
завданнями цільових програм
прикладних досліджень
2.3. Тематика, що виконувалась в
рамках спільних конкурсів з УНТЦ,
РФГД, Сибірським відділенням
РАН, конкурсу науково-технічних
(інноваційних) проектів НАН
України
3. Відомча тематика:
3.1. Тематика, що виконувалась за
завданнями цільових наукових
програм відділень НАН України
3.2. Тематика фундаментальних
досліджень, що фінансувалась за
бюджетною програмою 6541030
(Загальний фонд Державного
бюджету)
3.3. Тематика прикладних
досліджень, що фінансувалась за
бюджетною програмою 6541050
(Загальний фонд Державного
бюджету)
3.4. Тематика, що фінансувалась за
обома бюджетними програмами

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2

1

66,0

66,0

2

–

623,7

623,7

7

2

2415,5

2415,5

1

1

376,3

376,3

–

–

–

–
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3.5. Тематика, що фінансувалась за
бюджетними програмами 6541140,
6541160 та 6541180 ) (Загальний
фонд Державного бюджету)
4. Пошукова тематика:
4.1. Тематика, що фінансувалась за
бюджетною програмою 6541030
4.2. Тематика, що фінансувалась за
бюджетною програмою 6541050

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

10

179,5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

15

3661,0

3481,5

5. Госпдоговірна тематика
5.1. Тематика, що виконувалась за
12
кошти вітчизняних замовників
5.2. Тематика, що виконувалась за
–
кошти зарубіжних організацій та
фондів
5.3. Тематика, що фінансувалась за
–
бюджетною програмою 6541030
(Спеціальний фонд Державного
бюджету)
–
5.4. Тематика, що фінансувалась за
бюджетною програмою 6541050
(Спеціальний фонд Державного
бюджету)
Загалом 24

8
IІІ. ВИКОНАННЯ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОЇ,
КОНКУРСНОЇ ТА ВІДОМЧОЇ ТЕМАТИКИ НАН УКРАЇНИ
Виконання відомчої тематики
1.

«Інтелектуально-інноваційний розвиток регіону в умовах
реалізації євроінтеграційної стратегії України» (постанова
Бюро відділення економіки НАН України від 25.10.06,
протокол №9).
Науковий керівник: д.е.н., проф. Семів Л.К.
Відповідальні виконавці: д.е.н., проф. Вовканич С.Й., д.г.н., проф.
Писаренко С.М., к.е.н. Садова У.Я., к.е.н. Максимчук М.В., к.е.н.
Сторонянська І.З., к.е.н. Шульц С.Л., к.філос.н. Цапок С.О., к.е.н. Бідак
В.Я., Луцків О.М.
Терміни виконання: І кв. 2007 р. – IV кв. 2008 р.
Протягом звітного періоду отримано наступні теоретичні та
практичні результати:

розроблено концепцію інтелектуально-інноваційного розвитку
регіону, в рамках якої обґрунтовано сутність інтелектуальноінноваційного типу розвитку, який відрізняється від існуючих
підходів:
пріоритетністю
соціогуманістичних
орієнтирів,
національних традицій та інноваційної культури; наявністю двох
груп факторів впливу на особливості, динаміку, результативність
інтелектуально-інноваційного розвитку;

обґрунтовано роль університетів у формуванні інтелектуальноінноваційного потенціалу суспільства в умовах євроінтеграції.
Окреслено
сучасні
соціально-економічні
проблеми
функціонування університетської освіти в Україні, які
стосуються необхідності впровадження якісно нового механізму
здійснення освітньо-наукового процесу в університетах;
розширення фінансування
пріоритетних наукових шкіл та
розроблення регіональних науково-дослідних програм у відповідності з пріоритетами регіону; розробки механізмів активізації
науково-дослідної роботи в університетах;

розроблено концептуально-методологічні засади формування та
реалізації регіональної соціальної політики у контексті зміни
ідеологічної парадигми механізму її здійснення в Україні;

розкрито сутність поняття «економічний простір» в контексті
інноваційної діяльності, що дозволяє розглядати це поняття крізь
єдність його ресурсних та комунікаційних якостей; визначено
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специфіку впливу організаційно-економічного, організаційноуправлінського і техніко-технологічного видів економічної
концентрації на інтелектуально-інноваційний розвиток регіонів;
досліджено закономірності впливу економічної концентрації та
просторової сегрегації на фрактальність економічного простору;
обґрунтовано методологічні і теоретичні засади вивчення
внутрідержавної міжрегіональної інтеграції в умовах формування
інтегрованого економічного простору держави та запропоновано
методику комплексної оцінки міжрегіональних соціальноекономічних зв’язків;
на основі теоретичних положень інституціоналізму, теорій та
методології регіональних досліджень виділено основні
компоненти інституційного забезпечення інтелектуальноінноваційного розвитку регіону, закладено класифікаційні основи
з їх структуризації та сформульовані засадничі принципи
інструментарію
формування
інституційного
середовища,
сприятливого для інтелектуально-інноваційного розвитку регіону
держави;
розвинута теорія просторової економіки в частині визначення її
сутнісних відмінностей із регіональною економікою, виникнення
яких зумовлено посиленням екстериторіальної властивості
економічних потоків в умовах поширення глобалізаційних
процесів, розмежування просторових зон концентрації найбільш
цінних
елементів
капіталу,
ресурсів
та
розвитком
інфраструктурних мереж;
визначені чинники підвищення рівня конкурентоспроможності
українських товарів і послуг як на внутрішньому, так і на
зовнішньому ринках. Базуючись на теоріях зовнішньої торгівлі і
конкуренції,
обґрунтовано
необхідність
розгляду
конкурентоспроможності з точки зору існуючих конкурентних
переваг регіонів, необхідності їх реалізації на основі
впровадження новітніх технологій, сучасного менеджменту та
маркетингу;
проаналізовано ступінь розвитку інноваційної діяльності в
Україні на основі кластерного аналізу при застосуванні
економетричних
методів
розрахунку.
Запропоновано
рекомендації щодо побудови інноваційної політики на
результатах кластерного аналізу інноваційної діяльності в
регіонах;
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визначено теоретико-методологічні основи дослідження науковокреативної суб’єктності молоді в інтелектуально-інноваційному
розвитку регіону та її інтеграції в європейський освітньонауковий простір; запропоновано основні заходи щодо
збереження молодіжного інтелектуального потенціалу нації та
розроблено діагностичну методику для моніторингу системи
нових цінностей представників інтелектуальної еліти та
студентської молоді регіону в умовах формування економіки
знань.
2.









«Трансформація територіально-галузевої структури господарського комплексу Карпатського регіону» (постанова
Бюро Відділення економіки НАН України від 27.02.04,
протокол №2)
Науковий керівник: д.е.н. Шевчук Л.Т.
Відповідальні виконавці: к.е.н. Шевчук А.В., к.е.н.
Шевчук Я.В., д.т.н., проф. Габрель М.М., к.т.н. Демків М.В., к.т.н.
Гоблик А.В., к.е.н. Щеглюк С.Д., Казьмір Л.П.
Терміни виконання: І кв. 2007 р. – IV кв. 2008 р.
Протягом 2007 року виконані наступні роботи:
розроблено
теоретичні
засади
дослідження
процесів
трансформації територіально-галузевої структури господарського
комплексу регіону, окреслено підходи до обґрунтування
перспективного соціально-економічного розвитку Українських
Карпат;
окреслено напрямки вивчення зарубіжного і вітчизняного досвіду
аналізу, оцінки та прогнозування трансформації територіальногалузевої структури господарського комплексу регіону;
проведено аналіз Інтернет- та електронних ресурсів в контексті
зміни територіально-галузевої структури регіону. Встановлено
вплив нових методів господарювання та інформаційних
технологій на зміни в господарському комплексі Карпатського
регіону. Розроблено підходи до формування логістичних центрів
в Українських Карпатах та запропонована логістична концепція
управління виробництвом на території Карпатського регіону;
зроблено інтерактивну карту Карпатського регіону для нанесення
інформації про міста Карпатського регіону, природні ресурси,
готельну, туристичну та гірськолижну інфраструктури, пам’ятки
сакральної архітектури з метою використання методів
порівняльного картографічного аналізу. Обґрунтовано пріоритети
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розвитку
окремих
галузей
господарського
комплексу
Карпатського регіону;
узагальнено теоретичні підходи до дослідження трансформації
територіально-галузевої структури господарського комплексу
регіону. Виявлено вплив структурних трансформацій на
ефективність інвестицій в економіці Карпатського регіону,
проведено оцінку впливу факторів на зміну територіальногалузевої структури господарського комплексу даного регіону;
на основі застосування багатовимірного підходу проведено
структуризацію
містобудівної
системи
з
урахуванням
характеристик простору, системно проаналізовано та оцінено
стан просторового планування в Західному регіоні України,
виявлено та класифіковано проблеми практичного та
методологічного характеру, що дотикаються питань забезпечення
містобудівної діяльності у Карпатському регіоні;
здійснена оцінка впливу розміщення об’єктів містобудування в
просторовій структурі регіону на інтегральний потенціал
просторової організації території;
розроблено методику оцінки інтенсивності трансформаційних
процесів в регіоні, яка базується на розрахунку показника
трансформації, що дав змогу розробити шкалу трансформаційних
перетворень та встановити й охарактеризувати типи
трансформаційних процесів в економіці Карпатського регіону.
Визначено групу факторів, які впливають на трансформацію
галузево-територіальної структури Карпатського регіону;
визначено ключові проблеми методологічного забезпечення
модернізації системи управління землекористуванням на
регіональному, субрегіональному і локальному рівнях,
охарактеризовано
особливості
управління
просторовим
розвитком
сільських
територій
Карпатського
регіону.
Обґрунтовано основні завдання, що повинні вирішуватись при
складанні комплексних схем організації території на
регіональному та субрегіональному рівнях; розроблено
пропозиції щодо змісту цих передпроектних документів.
3.

«Трансформація механізму економічного регулювання
екологічної безпеки в контексті переходу України на
євростандарти» (постанова Бюро Відділення економіки НАН
України від 16.06.05, протокол № 5).
Науковий керівник: д.е.н. Кравців В.С.
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Відповідальні виконавці: д.е.н., проф. Стадницький Ю.І., к.е.н.
Полюга В.О., к.е.н. Гулич О.І., Копач М.В.
Термін виконання: І кв. 2006 р. – ІV кв. 2007 р.
В результаті проведених у звітному році досліджень:

розглянуто екологічну безпеку як об’єкт управління та визначено
її регіональні особливості;

визначено роль і місце ринкових механізмів в системі управління
екологічною безпекою;

обґрунтовано концептуальні засади функціонування механізму
зборів за забруднення навколишнього середовища з врахуванням
регіональної специфіки України та європейського досвіду;

виявлено особливості застосування санкцій до порушників
природоохоронного
законодавства
та
виконання
ними
адміністративних та судових рішень;

вивчено зарубіжний досвід щодо застосування економічних
важелів
впливу
до
порушників
природоохоронного
законодавства;

проведено аналіз і оцінку фінансово-кредитних важелів
регулювання екологічної безпеки;

розглянуто
систему
фінансово-кредитного
регулювання
природоохоронної діяльності та запропоновані шляхи її
покращення;

проаналізовано
перспективи
становлення
та
розвитку
регіонального екологічного маркетингу;

підготовлено
концепцію
функціонування
механізму
економічного регулювання екологічної безпеки в умовах
європейської інтеграції України.
4.

«Моделювання просторового розвитку територіальновиробничих систем» (постанова Бюро Відділення економіки
НАН України від 16.06.2005р., протокол №5).
Науковий керівник теми: д.е.н., проф. Бойко Є.І.
Відповідальні виконавці: д.е.н., проф. Войцеховський В.Б.,
к.е.н. Горин М.П., д.е.н. Іщук С.О., к.е.н. Важинський Ф.А.,
к.е.н. Притула Х.М.
Терміни виконання: I кв. 2006 р. – IV кв. 2007 р.
У результаті проведених досліджень у 2007 р. отримано наступні
результати:

обґрунтовано організаційно-економічні засади формування та
розвитку територіально-виробничих систем, зокрема: розроблено
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класифікацію організаційних форм розвитку територіальновиробничих систем; обґрунтовано основні етапи формування
територіально-виробничих систем, розкрито їх суть та основний
зміст;
розроблено питання формування та регулювання спеціалізації,
концентрації та кооперування виробництва в регіоні, зокрема:
дано оцінку економічним показникам, які характеризують
ефективність концентрації технологічно однорідних елементів у
процесі виготовлення нових виробів; розроблено лінійний і
нелінійний варіанти оцінки ефективності концентрації
виробництва технологічно однорідної продукції; розроблено
модель оптимального використання виробничого потенціалу
територіально-виробничої системи в загальному вигляді;
розроблено
методи
оцінки
рівня
ефективності
та
конкурентоспроможності територіально-виробничих систем,
зокрема теоретико-методичні аспекти оцінки просторової
організації виробництва та моделювання інноваційного розвитку
територіально-виробничих систем;
здійснено змістовну постановку задач розвитку територіальновиробничих систем, серед яких: задачі просторового формування
та перспективного поступу територіально-виробничої системи;
задачі концентрації спеціалізованого виробництва;
розроблено економіко-математичні моделі функціонування і
розвитку територіально-виробничих систем, зокрема: економікоматематична модель визначення оптимальної номенклатури
продукції підприємств територіально-виробничої системи;
модель оптимального вибору заходів різних типів інноваційного
розвитку;
модель
оптимізації
інноваційного
розвитку
територіально-виробничих
систем;
модель
визначенням
номенклатури продукції територіально-виробничої системи при
максимально допустимому завантаженні обладнання; модель
оптимального
використання
виробничого
потенціалу
територіально-виробничої системи.
5.

«Розробка механізмів капіталізації інновацій (на прикладі
Західного регіону України)» (постанова Бюро Відділення
економіки НАН України від 16.06.2005р., протокол №5).
Науковий керівник теми – д.е.н., проф. Козоріз М.А.
Відповідальні виконавці – д.е.н., проф. Давимука А.С., к.е.н.
Люткевич О.М., к.е.н. Федорова Г.П., к.е.н. Возняк Г.В.
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Термін виконання НДР: І кв. 2006р. – IV кв. 2007 р.
Найбільш вагомі результати досліджень, які були отримані в 2007
році:

з позицій сучасних теорій капіталу, його функцій в забезпеченні
ефективного розвитку економіки обґрунтовано сутність
капіталізації як економічної категорії, яка визначає характер
фінансово-економічних відносин між суб’єктами господарювання
стосовно розподілу, оцінки і напрямів використання доходів і
капіталів, та як критерію у визначенні ринкової та неринкової
вартості суб’єктів господарювання;

отримали подальший розвиток методологія та методичне
регулювання процесів оцінки майна і майнових прав у вигляді
принципів, методичних підходів і методів оцінки неринкової
вартості діючого підприємства як цілісного майнового
комплексу, колективу людей та інтелектуального капіталу;

удосконалено методику обчислення вартості (капіталізації) майна
на основі розрахунку величини капіталізованої доданої вартості
за видами економічної діяльності як результат перетворення її на
капітал підприємств (регіону);

вперше обґрунтовано концептуальні засади управління
інноваційним розвитком підприємств на основі підвищення рівня
їх капіталізації, які містять принципи побудови механізмів
управління; функції капіталізації в процесі управління
інноваційним розвитком; структуру системи управління
капіталом підприємств; механізми управління розвитком;

отримали подальшого розвитку принципи побудови механізмів
управління інноваційним розвитком підприємств на основі
підвищення капіталізації як ресурсної бази для забезпечення
інноваційної діяльності у формі грошових засобів та
матеріальних ресурсів. Серед основних принципів виділено:
комплексність, ефективність, багатоканальність ресурсного
забезпечення реалізації інноваційних цілей підприємств регіону.
6.

«Організаційно-економічні
механізми
забезпечення
конкурентоспроможності прикордонних територій (на
прикладі Карпатського регіону)» (постанова Бюро
Відділення економіки НАН України від 25.10.2006 р.,
протокол №9).
Науковий керівник теми: д.е.н., проф. Бєлєнький П.Ю.
Відповідальні виконавці: д.е.н.
Мікула Н.А., к.е.н.
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Гомольська Н.І., к.е.н. Другов О.О., к.е.н. Матвєєв Є.Е.
Терміни виконання: І кв. 2007 р. - IV кв. 2008 р.
В процесі проведених досліджень:
розроблено підходи до систематизації адміністративнотериторіальних утворень, що входять до прикордонних територій
за рівнем конкурентоспроможності; виявлені властивості
розвитку регіону, які дозволяють побудувати концептуальну
модель підвищення конкурентоспроможності регіону;
визначено напрями розвитку фінансового ринку України:
врахування фактору переходу від пріоритетів споживання
матеріальних благ до пріоритетів споживання інформаційних
благ, трансформування залучених коштів в інвестиції у
високотехнологічні галузі, програмне забезпечення, комунікації,
інформаційні технології, системний розвиток фінансового ринку
та поглиблення взаємодії банківського та небанківського
фінансових секторів;
окреслено роль маркетингу для підвищення конкурентоспроможності прикордонних регіонів, що дало можливість
розширити
інструментарій
регіонального
менеджменту;
розроблено методику та проведено аналіз стану маркетингового
забезпечення конкурентоспроможності Карпатського регіону,
визначення ступеня використання регіонального маркетингу;
визначена екологічна привабливість регіону та її елементи;
запропоновані
організаційно-економічні
механізми
для
забезпечення
оптимального
користування
регіональними
природними ресурсами;
обґрунтовано наявність позитивного зворотного зв'язку між
умовами господарювання, станом економічного розвитку та
використанням Інтернет-технологій;
визначено науково-методичні підходи використання моделей
державно-приватного
партнерства
для
підвищення
конкурентоспроможності
регіону,
проаналізовано
та
обґрунтовано стан використання моделей державно-приватного
партнерства в прикордонних регіонах України.
7.

«Розробка регіональної стратегії формування та підтримки
транскордонних кластерів» (постанова Бюро Відділення
економіки НАН України від 25.10.2006 р., протокол №9).
Науковий керівник: д.е.н. Мікула Н.А.
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Відповідальні виконавці: д.е.н., проф. Бєлєнький П.Ю., к.е.н.
Матвєєв Є.Е., к.ф.-м.н. Демченко В.В.
Терміни виконання: І квартал 2007 р. - IV квартал 2008 р.
В результаті проведених досліджень:
узагальнено світовий досвід використання кластерного підходу в
економічному розвитку територій;
визначено категорію «транскордонний кластер» як неформальну
мережу технологічно пов‘язаних підприємств, установ та
організацій, розміщених по обидві сторони кордону, що
співпрацюють з метою отримання синергетичного ефекту;
за допомогою коефіцієнтів локалізації визначено галузі,
виробництво яких концентрується у Львівській області, що
дозволяє визначити види економічної діяльності, в яких можливе
формування кластерів;
опрацьовані методики дослідження регіональних кластерів і
підготовлені бази даних для виявлення елементів та складових
промислових кластерів та туристично-рекреаційного кластеру у
Львівській області;
запропоновано методичні рекомендації щодо використання
єврорегіонів як координуючих структур в процесах формування
та підтримки розвитку транскордонних кластерів.
8.



«Моніторинг
розвитку
промислових
і
аграрнопромислових територіальних систем у Західному регіоні
України» (постанова Бюро Відділення економіки НАН
України від 16.06.05, протокол №5).
Науковий керівник: д.е.н. Іщук С.О.
Відповідальні виконавці:, к.е.н. Пушак Я.Я., к.е.н. Андел І.В.
Терміни виконання: IV кв. 2006 р. – IV кв. 2008 р.
Основні результати, одержані у звітному році:
Обґрунтовані теоретико-методологічні засади організації та
проведення моніторингу діяльності промислових і аграрнопромислових територіальних систем регіону, зокрема:

сформульовані
означення
об’єктів
моніторингу
(промислових та аграрно-промислових територіальних
систем) і визначені їх місце та роль у структурі
промислового комплексу України;

обґрунтовані критерії розвитку промислових та аграрнопромислових територіальних систем і визначені основні
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методи фінансового аналізу, застосування яких необхідне
для проведення моніторингу діяльності названих систем;
обрана множина показників для оцінки функціонування
промислового і аграрно-промислового виробництва на
регіональному рівні;
проведена статистична вибірка основних показників діяльності в
промисловому і аграрно-промисловому секторах виробництва за
5 років (2002-2006 рр.) у Західному регіоні в розрізі 7 областей:
Львівської, Волинської, Тернопільської, Рівненської, ІваноФранківської, Закарпатської та Чернівецької;
проведене оцінювання забезпеченості промислових і аграрнопромислових територіальних систем Західного регіону місцевими
природними ресурсами;
сформована система відносних показників для проведення
аналізу фінансово-господарської діяльності промислових і
аграрно-промислових територіальних систем на мікрорівні;
розроблена методологічна база і визначені алгоритми розрахунку
показників, які відображають ефективність використання
виробничо-фінансових ресурсів промислових систем.
Цільова наукова програма НАН України
«Україна – ХХІ століття: стратегічні пріоритети
соціально-економічного розвитку»
1.




Тема «Розробка концептуальних засад формування і
механізмів реалізації політики збереження і відтворення та
ефективного
використання
природно-ресурсного
потенціалу Карпатського регіону в умовах європейської
інтеграції України» (розпорядження Президії НАН України
від 06.12.2006 р., № 808).
Науковий керівник: д.е.н. Кравців В.С.
Відповідальні виконавці: д.е.н., проф. Стадницький Ю.І., к.е.н.
Полюга В.О., к.е.н. Колодійчук І.А.
Терміни виконання: І кв. 2007 р. – ІІ кв. 2009 р.
За звітний період:
опрацьовано теоретико-методологічні та нормативно-правові
засади еколого-економічної оцінки природних ресурсів регіону;
проведено системно-структурний аналіз наявності, використання
та охорони природно-ресурсного потенціалу Карпатського
регіону, досліджено його компонентну, функціональну,
територіальну та організаційну структуру;
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проведено оцінку еколого-економічної ефективності використання природних ресурсів;
вивчено передумови, параметри, пріоритетні напрямки та критерії розвитку сталого природокористування в регіоні.
2.











Тема «Теоретико-методичні основи розвитку людського
капіталу в умовах формування економіки знань»
(розпорядження Президії НАН України від 06.12.2006 р.,
№ 808).
Науковий керівник д.е.н., проф. Семів Л.К.
Відповідальні виконавці: д.е.н., проф. Вовканич С.Й., к.е.н.
Садова У.Я., д.е.н. Шевчук Л.Т.
Терміни виконання: І кв. 2007 р. – ІІ кв. 2009 р.
За звітний період :
розроблено концепцію наукового дослідження щодо розвитку
людського капіталу в умовах формування економіки знань, в
якій: обґрунтовано доцільність виконання теми, актуальність,
соціальну та економічну значимість дослідження; стан
розробленості проблеми та ідея дослідження;
розроблено соціологічні індикатори складових людського
капіталу інтелектуальної еліти (знання й освіта; досвід,
кваліфікація, навички; інтелект; ерудиція; креативність;
мобільність; соціально-інформаційна інтерактивність; мотивація;
ціннісні орієнтації; здоров’я);
подано інтерпретацію основних понять дослідження людського
капіталу інтелектуальної еліти за рівнями: складові людського
капіталу, їх індикатори та зроблено операціоналізацію понять
(відповідність відібраних індикаторів питанням соціологічної
анкети);
розроблено анкети для визначення найбільш гострих проблем
розвитку людського капіталу та виявлення системи нових
цінностей в умовах формування економіки знань, які адресовані
представникам інтелектуальної еліти та студентства;
здійснено обробку та узагальнення результатів проведення
експертного дослідження найбільш гострих питань розвитку
людського капіталу серед представників інтелектуальної еліти
ВНЗ і науково-дослідних установ, а також студентства міст
Львова та Івано-Франківська;
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зроблено аналітичний огляд підходів, що містяться у вітчизняних
і зарубіжних працях, які розкривають
вплив складових
потенціалу вищої освіти на людський капітал.
Конкурсна тематика
3.







Грант «Стратегічні напрями розвитку інноваційної
діяльності в Україні в контексті формування нових видів
економічної діяльності» (в рамках загальноакадемічного
конкурсу проектів науково-дослідних робіт молодих вчених
відповідно до постанови Президії НАН України №101 від
11.04.2007 р. та розпорядження Президії НАН України №265
від 19.04.2007 р.).
Володар гранту – к.е.н. Щеглюк С.Д.
Терміни виконання: ІІІ кв. 2007 р. – IV кв. 2008 р.
У межах реалізації проекту:
уточнено визначення поняття «новий вид економічної
діяльності» в контексті інноваційної діяльності та розкрито
особливості його складових;
узагальнено й систематизовано теоретико-методологічні основи
розвитку інноваційної діяльності в Україні;
узагальнено сучасні підходи до виявлення стратегічних
пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;
виявлено недосконалості нормативно-правової системи з
реалізації інноваційної діяльності в Україні;

4.





Науково-технічний проект «Розробка методики формування
стратегій сталого соціально-економічного розвитку
курортно-рекреаційних територій і туристичних центрів»
(згідно постанови Бюро Президії НАН України від
04.04.2007 р. № 94, договір № 1/07 від 04.04.2007 р. /
додаткова угода № 1).
Основний виконавець: к.е.н. Гулич О.І.
Терміни виконання: ІІ кв. 2007 р. – IV кв. 2007 р.
Узагальнено теоретико-методологічні підходи і методичні
розробки вітчизняних і зарубіжних вчених з питань екологічно
збалансованого розвитку локальних курортно-рекреаційних і
туристичних територій.
Проаналізовано і узагальнено стан і параметри соціальноекономічного розвитку рекреаційно-туристичної території
(смт. Славське, с. Тухля), її клімато-географічних та історико-
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культурних особливостей, перспектив геопросторового розвитку,
стан довкілля та рівень екологічної збалансованості
рекреаційного природокористування тощо.

Проведено SWOT-аналіз соціально-економічного розвитку
курортно-рекреаційних територій і туристичних центрів на
засадах екологічної збалансованості.

Визначено основні концептуальні положення та чинники
регулювання розвитку курортно-рекреаційних територій і
туристичних центрів на засадах екологічної збалансованості.

Розроблено концепцію екологічно збалансованого розвитку
курортно-оздоровчих територій і туристичних центрів за
узагальненими результатами пілотних впроваджень концепцій
соціально-економічного розвитку курорту Славське та
туристично-рекреаційної місцевості Тухля.

Розроблено основні положення, структуру та механізми
реалізації „Методики формування стратегій сталого соціальноекономічного розвитку курортно-рекреаційних територій і
туристичних центрів», здійснено її апробацію на прикладі
курортної місцевості Славське.
Концептуальні положення, чинники та механізми реалізації
Стратегії сталого розвитку курортно-рекреаційних територій і
туристичних центрів, розроблені в ході виконання науково-технічного
проекту, використані при підготовці проекту Стратегії сталого
розвитку туризму і курортів (лист про впровадження від Державної
служби туризму і курортів Міністерства культури і туризму України
№ 1.4/08-1504 від 21.12.2007 р.).
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ІV. ДАНІ ПРО ВИКОНАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ І
РОЗРОБОК ЗА ЗАМОВЛЕННЯМИ СТОРОННІХ
ОРГАНІЗАЦІЙ (ЗА ДОГОВОРАМИ ТА КОНТРАКТАМИ)
Кількість госпдоговорів
Обсяги
та контрактів, що
фінансування,
виконувались Інститутом
тис. грн.
Частка в
(без грантів)
(без грантів)
Кількість
загальному
впроваУ т.ч. на
У т.ч.
обсязі
джених
замовлення
контрактів фінансурозробок
Усьо
організацій
з іноземвання, %
Усього
го
ними
м. СНД ДалекозамовКиго заруниками
єва
біжжя
48* –
–
347,9
–
9,5
10
* в т.ч. 36 – угоди та договори з юридичними та фізичними
особами на підготовку наукових кадрів.
У 2007 р. за замовленнями сторонніх організацій Інститутом було
виконано 12 науково-дослідних робіт в рамках господарських
договорів на загальну суму 179,5 тис. грн., а саме:
5.

Аналіз стану та розробка пропозицій з вдосконалення
системи управління підготовкою робітничих кадрів.
Замовник : Головне управління економіки Львівської обласної
державної адміністрації.
Науковий керівник: д.е.н., проф. Семів Л.К.

6.

Аналіз стану використання і потреби у робітничих кадрах
на основі Стратегії розвитку Львівської області до 2015
року. Випуск моніторингового бюлетеня.
Замовник : Головне управління економіки Львівської обласної
державної адміністрації.
Науковий керівник: д.е.н., проф. Семів Л.К.

7.

Розробка методики проведення моніторингу диференціації
соціально-економічного розвитку районів Львівської
області.
Замовник : Головне управління економіки Львівської обласної
державної адміністрації.
Науковий керівник: к.е.н. Сторонянська І.З.

8.

Аналіз та оцінка соціально-економічного розвитку районів
Львівської області.
Замовник: Головне управління економіки Львівської обласної
державної адміністрації.
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9.

Науковий керівник: к.е.н. Шульц С.Л.
Розробка комплексної програми соціально-економічного
розвитку смт. Славське.
Замовник : Славська селищна рада .
Науковий керівник: к.е.н. Гулич О.І.

10. Формування стратегії соціально-економічного розвитку с.
Тухля.
Замовник: Тухлянська сільська рада.
Науковий керівник: к.е.н. Гулич О.І.
11. Інвентаризація та аналіз виконання програми охорони
навколишнього природного середовища за 2003-2007 рр.
Замовник: Державне управління охорони навколишнього
природного середовища у Львівській області.
Науковий керівник: д.е.н. Кравців В.С.
12. Організація і проведення науково-технічних нарад,
громадських слухань щодо розробки програми охорони
навколишнього природного середовища на 2008-2012 рр.
Замовник: Державне управління охорони навколишнього
природного середовища у Львівській області.
Науковий керівник: д.е.н. Кравців В.С.
13. Розробка технічного завдання для виконання обласної
програми охорони навколишнього природного середовища
на 2008-2012 рр.
Замовник: Державне управління охорони навколишнього
природного середовища у Львівській області.
Науковий керівник: д.е.н. Кравців В.С.
14. Розробка
концепції обласної програми охорони
навколишнього природного середовища на 2008-2012 рр.
Замовник: Державне управління охорони навколишнього
природного середовища у Львівській області.
Науковий керівник: д.е.н. Кравців В.С.
15. Розроблення
обґрунтувань
соціально-економічного
розвитку міста Львова до окремих розділів Генерального
плану м. Львова.
Замовник:
Державний
інститут
проектування
міст
«Містопроект».
Науковий керівник: д.е.н. Шевчук Л.Т.
16. Розробка Стратегії розвитку Яворівського району
Львівської області до 2015 року.
Замовник: Яворівська районна державна адміністрація.
Науковий керівник: д.е.н. Мікула Н.А.
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V. ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ У
НАРОДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ
За результатами досліджень в 2007 р. підготовлено та надіслано в
органи влади, установи та організації 51 аналітичних та доповідних
записок, наукових доповідей, методичних рекомендацій та методик,
впроваджено 44 розробки До вищих державних органів країни
надіслано 16 розробок, впроваджено – 11 (в т.ч. Секретаріат
Президента України – 4, Верховна Ради України – 2 , Кабінет Міністрів
України – 5) .
Впроваджені розробки:
1. Доповідна записка «Децентралізація управління в контексті
формування нового територіального устрою».
Автори: д.е.н. Шевчук Л.Т., к.е.н. Мельник М.І.
Надіслано в Національний Інститут стратегічних досліджень
(м. Київ).
Отримано відповідь від Національного інституту стратегічних
досліджень про використання цих положень при розробці експертної
доповіді «Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2006 році»
(зокрема, розділу 6 «Регіональна політика та розвиток місцевого
самоврядування») (лист №293/88 від 06.02.2007 р.).
2.

Пропозиції до доповіді «Про внутрішнє і зовнішнє
становище України у 2006 році», підготовлені в рамках
виконання
Розпорядження
Президента
України
від
06.05.2006 р. № 66/2006-рп «Про підготовку щорічного
Послання Президента України до Верховної Ради України».
Автор: д.е.н. Кравців В.С.
Надіслано в Національний Інститут стратегічних досліджень
(м. Київ).
Отримано відповідь від Національного Інституту стратегічних
досліджень по використання цих матеріалів при підготовці доповіді
«Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2006 році» (зокрема,
розділу
6
«Регіональна
політика
та
розвиток
місцевого
самоврядування») (лист №293/88 від 06.02.2007 р.).
3.

Пропозиції до доповіді «Про внутрішнє і зовнішнє
становище України у 2006 році», підготовлені в рамках
виконання
Розпорядження
Президента
України
від
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06.05.2006 р. № 66/2006-рп «Про підготовку щорічного
Послання Президента України до Верховної Ради України».
Автор: к.е.н. Максимчук М.В.
Надіслано в Національний Інститут стратегічних досліджень
(м. Київ).
Отримано відповідь від Національного Інституту стратегічних
досліджень по використання цих матеріалів при підготовці доповіді
«Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2006 році» (зокрема,
розділу
6
«Регіональна
політика
та
розвиток
місцевого
самоврядування») ( лист №293/88 від 06.02.2007 р.).
4.

Пропозиції до доповіді «Про внутрішнє і зовнішнє
становище України у 2006 році», підготовлені в рамках
виконання
Розпорядження
Президента
України
від
06.05.2006 р. № 66/2006-рп «Про підготовку щорічного
Послання Президента України до Верховної Ради України».
Автор: д.е.н. Мікула Н.А.
Надіслано в Національний Інститут стратегічних досліджень
(м. Київ).
Отримано відповідь від Національного Інституту стратегічних
досліджень по використання цих матеріалів при підготовці доповіді
«Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2006 році» (зокрема,
розділу
6
«Регіональна
політика
та
розвиток
місцевого
самоврядування») ( лист №293/88 від 06.02.2007 р.).
5.

Доповідна записка „Регіональний ринок праці і його роль в
реалізації стратегії подолання бідності в Україні».
Автори: к.е.н. Садова У.Я., Андрусишин Н.І.
Надіслано в Комітет Верховної Ради України з питань
соціальної політики та праці.
Отримано відповідь про використання матеріалів розробки (лист
№ 06-3/12 – 38076 від 23.02.2007 р.
6.

Доповідна записка «Ефективізація регіональної соціальної
політики в Україні: до проблем оцінки».
Автор : к.е.н. Садова У.Я.
Надіслано в Комітет Верховної Ради України з питань соціальної
політики та праці.
Отримано відповідь про використання матеріалів розробки (лист
№ 06-3/10 – 39092 від 26.02.2007 р.).

25
7.

Доповідна записка «Концепція функціонування механізму
економічного регулювання екологічної безпеки в умовах
європейської інтеграції України».
Автор: д.е.н. Кравців В.С.
Надіслано в Міністерство економіки України.
Викладені в концепції пропозиції будуть використані в процесі
подальшого реформування економічного механізму управління
екологічною безпекою в Україні ( лист Міністерства економіки України
№ 127-29/238 від 20.12.2007 р.).
8.

Доповідна записка «Методологічні підходи до оцінки
ефективності територіально-виробничих систем».
Автор: д.е.н. Іщук С.О.
Надіслано в Міністерство економіки України, департамент
регіонального розвитку.
Отримано відповідь про використання запропонованих теоретикометодичних рекомендацій при підготовці відповідних рішень та
документів
щодо
вдосконалення
територіальної
структури
промислового виробництва (лист № 127-29/237 від 20.12.07).
9.

Наукова доповідь «Концептуальні засади формування і
просторового
розвитку
територіально-виробничих
систем».
Автори: д.е.н., проф. Бойко Є.І., д.е.н. Іщук С.О.
Надіслано в Міністерство економіки України. Департамент
регіонального розвитку.
Отримано відповідь про використання матеріалів наукової
доповіді для вирішення проблем управління ефективністю
промислового виробництва на регіональному рівні (лист № 127-29/237
від 20.12.07).
10. Доповідна записка «Молодь у науковій діяльності (за
результатами порівняльних соціологічних обстежень у
Україні та Польщі)».
Автори: к.е.н. Риндзак О.Т., д.е.н., проф. Семів Л.К., к.е.н.
Садова У.Я., Андрусишин Н.І.
Надіслано в Міністерство України у справах сім’ї, молоді та
спорту.
Матеріали доповідної записки було використано під час
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підготовки матеріалів для участі Міністра України у справах сім’ї,
молоді та спорту у заключних заходах конкурсу «Новітній інтелект
України», що проводився у 2007 р. Міжнародним благодійним фондом
«Україна 3000», а також буде використано при підготовці щорічної
доповіді Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету
Міністрів України про становище молоді в Україні ( лист №42/4039 від
04.05.2007 р.).
11. Методика формування стратегій сталого соціальноекономічного розвитку курортно-рекреаційних територій і
туристичних центрів.
Автор: к.е.н. Гулич О.І.
Надіслано в Державну службу туризму і курортів Міністерства
культури і туризму України..
Матеріали розробки використані при підготовці проекту Стратегії
сталого розвитку туризму і курортів (лист №14/08 – 1504 від
21.12.2007 р.).
12. Доповідна записка «Сучасні організаційно-економічні
проблеми функціонування університетської освіти в
умовах інноваційної стратегії розвитку (за соціологічною
оцінкою)».
Автори: д.е.н., проф. Семів Л.К., к.е.н. Садова У.Я.,
Половинко О.І., Гадзало А.Я., Пасінович І.І.
Надіслано Головному управлінню економіки Львівської
обласної державної адміністрації.
Основні положення та результати доповідної записки використані
при розробці проекту Головного управління економіки Львівської
обласної державної адміністрації «Дослідження наукового та
інноваційного потенціалу Львівської області і розробка пропозицій для
забезпечення інноваційного шляху розвитку економіки області» (лист
№70-60-1-2069 від 23.08.2007 р.).
13. Доповідна записка «Формування регіонально-суспільних
систем як структур інтелектуально-інноваційного розвитку
України в умовах реалізації її євроінтеграційної стратегії».
Автори: д.е.н., проф. Вовканич С.Й., д.е.н., проф. Семів Л.К.,
к.е.н. Бідак В.Я., к.філос.н. Цапок С.О., Ваврик А.Й.
Надіслано Головному управлінню економіки Львівської
обласної державної адміністрації.
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Основні положення та результати доповідної записки будуть
використані при проведенні системного моніторингу щодо
пріоритетних напрямів інноваційної діяльності у Львівській області та
при реалізації Концепції державної програми прогнозування науковотехнічного розвитку на 2008-2012 роки (лист №70-60-1-2070 від
23.08.2007 р.).
14. Науково-дослідна
робота
«Дослідження
шляхів
забезпечення економічної безпеки територій» (номер
державної реєстрації теми: 0105U001878, НОК 105/07.МОН,
код 0601).
Автор: Скотний П.В.
Надіслано в Міністерство освіти і науки України, Дрогобицький
державний педагогічний університет ім. Івана Франка.
Впровадження: акт №1213 від 211.2007 р.
15. Методичні
рекомендації
«Підвищення
ефективності
єврорегіонального співробітництва».
Автор: Скотний П.В.
Надіслано в Міністерство освіти і науки України, Дрогобицький
державний педагогічний університет ім. Івана Франка.
Впровадження: акт №1214 від 2.11.2007 р.
16. Доповідна записка «Оцінка розвитку консюмеризму в
Закарпатській області».
Автор: Дочинець Н.М.
Надіслано у Закарпатське обласне управління у справах захисту
прав споживачів.
Результати дослідження будуть використані при підготовці звітів
до Держспоживстандарту України за 2007 рік (лист №981 від
22.05.2007 р.).
17. Аналітична записка «Реструктуризація промислових вузлів
(на матеріалах міста Львова)».
Автор: Гомонай-Стрижко М.В.
Надіслано в дирекцію ДП «Промбудпроект».
Отримано відповідь про використання даним підприємством
результатів досліджень при розробці проектної документації та для
розв’язання поточних і організаційних завдань проектного процесу
(Довідка про впровадження №372 від 20.06.2007р.).
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18. Доповідна записка «Формування механізму регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності
територіальновиробничих систем».
Автор: Крупін В.Є.
Надіслано Головному управлінню економіки Львівської
обласної державної адміністрації.
Запропоновані у доповідній записці пропозиції щодо
стимулювання розвитку зовнішньоекономічної діяльності
будуть враховані Головним управлінням економіки Львівської
обласної державної адміністрації при підготовці відповідних
документів та нормативних актів (лист № 3-33-3555 від
19.12.2007 р.).
19. Доповідна записка «Організаційно-економічне забезпечення
інноваційного розвитку промислового виробництва».
Автор: Шульган Ю.Б.
Надіслано Львівському обласному територіальному відділенню
Антимонопольного комітету України.
Використано рекомендації щодо забезпечення технічного,
організаційного, ресурсного узгодження при розвитку промисловості та
метод оцінки рівня інтенсифікації виробництва (лист № 13/07-921 від
29.05.2007 р.).
20. Доповідна записка «Організаційно-економічне забезпечення
інноваційного розвитку промислового виробництва».
Автор: Шульган Ю.Б.
Надіслано Головному управлінню економіки Львівської
обласної державної адміністрації.
Методичні положення та рекомендації з формування
організаційно-економічного забезпечення інноваційного розвитку
промислового виробництва, використано при розробці щорічної
Програми соціально-економічного та культурного розвитку Львівської
області, а також при підготовці регіональних нарад з проблем
залучення нових інструментів активізації інвестиційної політики (лист
№ 60-60-1-1458 від 06.06.2007 р.).
21. Доповідна записка «Стратегічне планування економічного
розвитку вантажних портів України».
Автор: Мірошко В.М.
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Надіслано
в
адміністрацію
Херсонського
морського
торговельного порту.
Для розробки стратегічного плану та програми розвитку
Херсонського морського торговельного порту використано положення
та пропозиції, що стосуються вирішення проблем розвитку морських
торговельних
портів.
Впроваджуються
рекомендації
щодо
удосконалення структури управління порту (лист № 01/49 від
12.06.2007 р.).
22. Доповідна записка «Пропозиції щодо формування
організаційно-економічного
механізму
стратегічного
планування розвитку порту».
Автор: Мірошко В.М.
Надіслано
в
адміністрацію
Херсонського
морського
торговельного порту.
Прийнято до впровадження пропозиції щодо формування
організаційно-економічного механізму стратегічного планування
розвитку порту, реалізації стратегії розвитку, активізації процесів
технічного переозброєння портового господарства та обґрунтування
доцільності реалізації інвестиційних проектів (довідка № 01-8/982 від
12.06.2007 р.).
23. Доповідна записка «Економічне регулювання зовнішньоекономічної діяльності промислового виробництва».
Автор: Дурицька Г.В.
Надіслано ТзОВ «Галка Маркет».
Впроваджені у практичну діяльність рекомендації щодо
комплексної системи оцінки зовнішньоекономічної діяльності та
методики розрахунку зовнішньоекономічної активності ТзОВ «Галка
Маркет» (довідка від 10.01.2007 р.).
24. Доповідна записка «Економічне регулювання зовнішньоекономічної діяльності промислового виробництва».
Автор: Дурицька Г.В.
Надіслано ТзОВ «Львівський лікеро-горілчаний торговий дім».
Використано рекомендації для розрахунку комплексної оцінки
зовнішньоекономічної діяльності підприємства, обґрунтування та
розробки стратегії ефективного розвитку його зовнішньоекономічної
діяльності (акт про впровадження результатів від 20.12.2006 р.).
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25. Доповідна записка «Розвиток регіональної енергетичної
політики: концептуальні засади та напрямки реалізації».
Автор: Кушнірецька О.В.
Надіслано у ВАТ «Західенерго».
Запропоновані практичні рекомендації щодо подальшого розвитку
теплоенергетики як базової частини системи централізованого
енергозабезпечення регіонів пройшли апробацію та застосування у
діяльності ВАТ «Західенерго» (довідка про впровадження результатів
досліджень №43-3178 від 18.10.2006 р.).
26. Доповідна записка «Розвиток регіональної енергетичної
політики: концептуальні засади та напрямки реалізації».
Автор: Кушнірецька О.В.
Надіслано у ВАТ «Львівобленерго».
Запропоновані рекомендації щодо активізації діяльності
регіональних енергопостачальних компаній в частині розвитку та
обслуговування
системи
енергооб’єктів
регіонального
децентралізованого
енергозабезпечення,
утворених
на
базі
використання потенціалу нетрадиційних та відновлювальних джерел
енергії пройшли апробацію та застосовуються ВАТ «Львівобленерго»
у діяльності по освоєнню вітропотенціалу регіону (довідка про
впровадження результатів досліджень №165-60-802 від 19.10.2006 р.).
27. Пропозиції та зауваження до «Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Львова на 2008 рік».
Автори: д.е.н. Шевчук Л.Т., к.е.н. Шевчук Я.В.
Надіслано в управління економіки Львівської міської ради.
Отримано відповідь про використання і врахування поданих
зауважень при підготовці кінцевого варіанту «Програми соціальноекономічного та культурного розвитку м. Львова на 2008 рік» (лист
№2301-2047 від 31.10.2007 р.).
28. Доповідна записка «Реструктризація промислових вузлів
міста Львова».
Автор: Гомонай-Стрижко М.В.
Надіслано в управління економіки, начальнику Львівської
міської ради.
Отримано відповідь про використання матеріалів записки при
підготовці «Програми соціально-економічного та культурного розвитку
м. Львова на 2008 рік» (лист № 2301-2255 від 11.12.2007 р.).
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29. Доповідна записка «Аналіз та пропозиції до концепції
просторового планування Львівської області».
Автори: д.т.н., проф. Габрель М. М., к.т.н. Гоблик А.В.
Надіслано в Головне управління містобудування, архітектури та
просторового розвитку Львівської облдержадміністрації.
Матеріали записки будуть враховані в Концепції схеми
планування території Львівської області. (лист №152 від 1.08. 2007 р.).
30. Доповідна
записка
«Соціально-економічна
політика
розвитку сільських територій».
Автор: Гончаренко І.В.
Надіслано в управління з питань сприяння залученню інвестицій
Миколаївської облдержадміністрації.
Отримано відповідь про впровадження результатів при
удосконаленні механізму залучення інвесторів до реалізації проектів в
сільській місцевості (лист. №155 від 06.03.2007 р.).
31. Доповідна
записка
«Соціально-економічна
політика
розвитку сільських територій».
Автор: Гончаренко І.В.
Надіслано в Миколаївську обласну раду.
Отримано відповідь про впровадження результатів досліджень при
затвердженні «Програми розвитку соціальної місцевості Миколаївської
області на період до 2011р.» (лист №544-15/05 від 8.06.2007 р.).
32. Науково-практичні рекомендації щодо вдосконалення
механізму управління корпоративною власністю на
регіональному рівні.
Автор: Мишко О.А.
Надіслано у Головне управління економіки Волинської обласної
державної адміністрації.
Отримано відповідь про впровадження розроблених методичних
рекомендацій (довідка № 479/02-11 від 20.04.2007 р.).
33. Рекомендації
щодо
вдосконалення
державного
регулювання діяльності корпоративних підприємств.
Автор: Мишко О.А.
Надіслано у Регіональне відділення фонду державного майна
України у Волинській області.
Отримано відповідь про впровадження (довідка № 1956/038-23 від
06.04.2007 р.).
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34. Пропозиції щодо підвищення рівня корпоративного
управління в регіоні.
Автор: Мишко О.А.
Надіслано у Волинське територіальне управління Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Отримано відповідь про впровадження (довідка № 240 від
19.04.2007 р.).
35. Рекомендації щодо покращення роботи спостережної ради
акціонерного товариства і захисту прав акціонерів.
Автор: Мишко О.А.
Надіслано у Відкрите акціонерне товариство «Луцький
автомобільний завод».
Розроблені пропозиції щодо вдосконалення організаційної
структури спостережної ради акціонерного товариства будуть
впроваджені до Кодексу корпоративного управління (довідка № 240 від
19.04.2007 р.).
36. Стратегія розвитку агротуризму в Дрогобицькому районі
до 2015 року.
Автор: Скотний П.В.
Надіслано Дрогобицькій районній раді.
Стратегія затверджена Х сесією п‘ятого демократичного скликання
Дрогобицької районної ради (рішення №179 від 29.05.2007 р.).
У
Стратегії
використані
пропозиції
щодо
розвитку
транскордонного співробітництва в межах єврорегіону «Карпати»
шляхом формування Карпатського транскордонного рекреаційного
кластеру ( лист № 2/25-2221 від 5.11.2007 р.).
37. Методика встановлення рівня справедливої розрахункової
ціни при оптимізації економічних взаємовідносин у
регіональному
м‘ясопродуктовому
підкомплексі
і
пропозиції по підвищенню сільськогосподарського та
переробного виробництва в умовах кон'юнктури
транскордонних ринків.
Автор: Гарасим М.П.
Надіслано
в
Управління
агропромислового
розвитку
Жовківської районної державної адміністрації.
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Розроблена методика прийнята для практичного використання (акт
про впровадження №02-34/1392 від 22.10.2007 р.).
38. Рекомендації «Вдосконалення механізму формування цін
на продукцію в системі регіонального м’ясопродуктового
підкомплексу АПК» та «Розвиток організаційно-правових
форм функціонування економічних взаємовідносин в
системі регіонального м’ясопродуктового підкомплексу
АПК на основі інтегративних процесів»
Автор: Гарасим М.П.
Надіслано в Головне управління агропромислового розвитку
Львівської обласної держаної адміністрації.
Впровадження: акт № 10-01/7-432 від 05.11.2007 р.
39. Рекомендації «Вдосконалення системи договірних відносин
та взаєморозрахунків при оптимізації економічних взаємовідносин
у
регіональному
м‘ясопродуктовому
підкомплексі».
Автор: Гарасим М.П.
Надіслано
в
Управління
агропромислового
розвитку
Яворівської районної державної адміністрації.
Розроблені автором рекомендації використані при розробці
стратегії розвитку агропромислового комплексу району (акт про
впровадження №431 від 10.10.2007 р.).
40. Концепція
соціально-економічного
розвитку
смт.
Славське.
Автор : к.е.н. Гулич О.І.
Затверджена рішенням 6-ї сесії 5-го скликання Славської
селищної ради від 29.08.2007 №192 (лист №02-19/334 від
2.01.2007 р.).
41. Програма соціально-економічного розвитку смт. Славське
на 2008-2011 рр.
Автор: к.е.н. Гулич О.І.
Затверджена рішенням 22-ї сесії 5-го скликання Славської
селищної ради від 27.11.2007 №1461 (лист №02-19/334 від
2.01.2007 р.).
42. Пропозиції щодо шляхів реалізації Стратегії розвитку
Львівщини до 2015 року та щорічної Програми соціальноекономічного розвитку області.
Автор: Луцків О.М.
Надіслано Головному управлінню економіки Львівської
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обласної державної адміністрації.
Довідка про впровадження №60-60-1-1217 від 11.05.2007 р.
43. Пропозиції «Теоретичні підходи до оцінки рівня
капіталізації економіки» до рекомендацій та аналітичної
записки ХІ міжнародної наукової конференції «Проблеми
економічної інтеграції України в Європейський Союз:
пошук новітньої парадигми економічного розвитку
постсоціалістичних країн і Україна», 20-22 вересня 2006 р.,
м. Ялта – Форос.
Автор: д.е.н., проф. Козоріз М.А.
Використання наукових розробок Козоріз М.А. відзначені в
Аналітичній записці конференції. (Акт про впровадження результатів
науково-дослідної роботи Козоріз М.А., вих. №124-06/1484,
Тернопільський державний економічний університет).
Матеріали конференції надіслані Президенту України, Верховній
Раді України, Кабінету Міністрів України, міністерствам та відомствам,
представництвам Європейського Союзу в Україні, посольствам
держав – членів
Європейського
Союзу
в
Україні,
Комісії
Європейського Союзу (Брюссель) для практичного використання.
44. «Методичні підходи та рекомендації по оцінці рівня
капіталізації підприємств комунальної власності».
Виконавці: колектив авторів під керівництвом д.е.н., проф.
Козоріз М.А.
Надіслано Регіональному відділенню Фонду державного майна
України у Львівській області.
Впровадження: акт здачі-прийомки науково-дослідної продукції
№3 від 07.08.2006 р.).
Крім того, підготовлено та надіслано в органи влади, установи та
організації такі аналітичні та доповідні записки:
45. Науково-аналітична записка «Децентралізація управління та
перспективи
удосконалення
адміністративно-територіального устрою України».
Автори: д.е.н. Шевчук Л.Т., к.е.н., Мельник М.І., к.е.н.
Шевчук А.В., к.е.н. Шевчук Я.В., к.е.н. Щеглюк С.Д.,
Шевчук О.І.).
Надіслано в Комітет з питань аграрної політики та земельних
відносин Верховної Ради України М.В. (Вих. лист №2/164
від 23.05.07).
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46. Науково-аналітична записка «Ключові завдання державної
політики
щодо усунення дезінтеграції економічного
простору держави».
Автор : к.е.н. Сторонянська І.З.
Надіслано в Міністерство економіки України (вих. лист №3/78
від 02.03.07).
47. Доповідна
записка
«Організаційно-правові
аспекти
подолання рейдерства в Україні».
Автор: к.е.н. Мельник М.І.
Надіслано в Міністерство економіки України (вих. лист №9/161
від 17.05.07).
48. Наукова доповідь: «Проблеми оцінки рівня капіталізації
суб’єктів господарювання».
Автори: д.е.н., проф. Козоріз М.А., д.е.н., проф.
Смовженко Т.С., к.е.н. Люткевич О.М., к.е.н. Федорова Г.П.
Надіслано у Міністерство економіки України та Відділенню
економіки НАН України (реєстр відправки від 1 серпня
2007 р.).
49. Доповідна записка «Підвищення ролі капіталізації в
управлінні розвитком регіону».
Автори: д.е.н., проф. Козоріз М.А., к.е.н. Гомольська В.В.
Надіслано у Головне управління економіки Львівської обласної
державної адміністрації (вих. лист. № 8/185 від 7.06.2007 р.).
50. Доповідна записка «Деякі аспекти вдосконалення
нормативно-правового та інституційного забезпечення
системи державного управління поводження з відходами».
Автор: д.е.н. Кравців В.С.
Надіслано Комітету Верховної Ради України з питань
екологічної політики, природокористування та ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи (вих. № 7/51 від
1.02.2007 р.).
51. Наукова доповідь „Вдосконалення механізмів економічного
регулювання екологічної безпеки в контексті переходу
України до європейських стандартів».
Автори: колектив авторів під науковим керівництвом д.е.н.
Кравціва В.С.
Надіслано Міністерству охорони навколишнього природного
середовища України (вих. № 7/471 від 10.12.2007 р.).
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VІ. КООРДИНАЦІЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Інститут регіональних досліджень є провідною науковою
установою в системі НАН України з проблем регіональної політики та
транскордонного співробітництва. Інститут координує наукові
дослідження з цих проблем, які виконуються у вищих навчальних
закладах і науково-дослідних установах України.
Інститут є базовою установою Наукової ради з соціальноекономічних проблем регіональної політики при Президії НАН України
за науковим напрямком «Загальнотеоретичні та методологічні
проблеми регіональної політики». Вчені Інституту входять також до
складу Ради з напрямів: «Регіональна соціально-демографічна та
освітня політика, ринок праці та зайнятість», «Міжрегіональне та
транскордонне співробітництво, зовнішньоекономічна діяльність
регіонів».
Координація досліджень з проблем регіональної політики
здійснювалась з: Міністерством економіки України, Міністерством
охорони навколишнього природного середовища України, Комітетом
Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці, Радою
по вивченню продуктивних сил України НАН України, Інститутом
демографії та соціальних досліджень НАН України, Інститутом
економіки промисловості НАН України, Інститутом економікоправових досліджень НАН України, ДУ «Інститут економіки та
прогнозування» НАН України, Національним інститутом стратегічних
досліджень,
Луцьким
державним
технічним
університетом,
Волинським національним університетом, Національним лісотехнічним
університетом України, Національним університетом водного
господарства та природокористування (м. Рівне).
В ході виконання науково-дослідних робіт та практичного
впровадження їх результатів, при організації та проведенні
конференцій, семінарів, круглих столів була налагоджена співпраця з
Міністерством економіки України, Львівською, Волинською,
Закарпатською, Івано-Франківською, Чернівецькою та Тернопільською
облдержадміністраціями, органами місцевої влади Львівської області,
Тернопільським національним економічним університетом, Львівським
інститутом банківської справи Університету банківської справи НБУ,
Львівським державним аграрним університетом, Львівською
державною фінансовою академією, Івано-Франківським національним
технічним університетом нафти і газу, Буковинським університетом,
Західноукраїнським економіко-правничим університетом (м. ІваноФранківськ).
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В напрямі досліджень проблем транскордонного співробітництва
координація робіт у звітному році проводилася з Міністерством
економіки України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН
України, НДЕІ Мінекономіки України (м. Київ), Київським
національним економічним університетом ім. Вадима Гетьмана,
Регіональним філіалом Національного інституту стратегічних
досліджень у м. Львові, Львівською комерційною академією,
Ужгородським національним університетом, Донецьким національним
університетом,
Волинським
національним
університетом,
Тернопільським інститутом соціальних та інформаційних технологій,
Дрогобицьким державним педагогічним університетом ім. І.Франка, а
також із закордонними установами – Ярославською державною вищою
школою фахової освіти (Польща), Пряшівським університетом
(Словаччина) та Ніредьгазьким інститутом (Угорщина).
За безпосередньої участі вчених Інституту регіональних
досліджень НАН України розгортається діяльність громадського
об’єднання «Інститут транскордонного співробітництва та європейської
інтеграції», створеного у 2005 році за ініціативою Інституту
регіональних досліджень НАН України, Західного наукового центру
НАН та МОН України, Львівського банківського інституту НБУ,
Асоціації місцевих рад Львівщини. У звітному році видано два випуски
спеціалізованого журналу «Транскордонне співробітництво».
З метою зміцнення зв’язків університетської та академічної науки
у звітному році укладено угоди про наукове співробітництво з ІваноФранківським національним технічним університетом нафти і газу,
Університетом економіки та підприємництва (м. Хмельницький) та
Чернівецьким торговельно-економічним інститутом Київського
національного торговельно-економічного інституту.
В напрямі подальшого розвитку співробітництва з вищими
навчальними закладами продовжувалась робота з реалізації програми
діяльності науково-навчального комплексу «Економосвіта», створеного
в квітні 2003 р. До складу комплексу входять: Інститут регіональних
досліджень НАН України, Інститут економіки та менеджменту при
Національному університеті «Львівська політехніка», Тернопільський
національний економічний університет, Львівський інститут
банківської справи Університету банківської справи НБУ, Львівська
комерційна академія, Ярославська державна вища школа фахової освіти
(Польща).
До результатів роботи Інституту в рамках комплексу у звітному
році слід віднести:
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кооперацію
в
питаннях
забезпечення
підготовки
висококваліфікованих спеціалістів в сфері економічної діяльності
(залучення 8 науковців Інституту до навчального процесу у
вищих навчальних закладах комплексу, підготовка 4 навчальних
посібників для вищої школи);

підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних
кадрів (підвищення кваліфікації 23 науково-педагогічних
працівників вищих навчальних закладів комплексу, цільова
підготовка в Інституті 6 аспірантів та докторантів за
направленням вищих навчальних закладів комплексу, захист на
спеціалізованій раді 6 дисертацій фахівцями із установпартнерів);

спільну видавничу діяльність (публікація 3 монографій та 2
збірників наукових праць);

спільне проведення 6 науково-практичних конференцій,
семінарів, круглих столів з актуальних проблем економіки.
Зокрема було проведено Міжнародну науково-практичну
конференцію «Інтеграція України у європейський та світовий
фінансовий простір» (Львів, 31.05-1.06.2007 р.), Міжнародну
науково-практичну конференцію «Проблеми розвитку фінансової
системи України в умовах євроінтеграції» (Львів, 1920.10.2007 р.),
Міжнародну
наукову
конференцію
«Конкуренційність регіонів в Європі, що інтегрується» (Горинець
Здрой, 6.07.2007 р.) та ін.
В рамках комплексу функціонує постійно діючий спільний
науково-практичний семінар Львівського інституту банківської справи
Університету банківської справи НБУ та Інституту регіональних
досліджень НАН України.
При Інституті діють 5 спільних із вищими навчальними закладами
філій кафедр, а саме:

філія кафедри банківської справи Львівського інституту
банківської справи Університету банківської справи НБУ (згідно
«Угоди про створення і функціонування філії кафедри
банківської справи» від 15.07.2005 р.);

філія кафедри менеджменту організацій Львівського Інституту
Міжрегіональної академії управління персоналом (згідно Угоди
між МАУП та ІРД НАН України від 4.11. 2005 р. );

філія
кафедри
економіки
Дрогобицького
державного
педагогічного університету (згідно Угоди від 12.07. 2005 р.);
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філія кафедри фінансів та економіки природокористування
Національного
університету
водного
господарства
та
природокористування (згідно Угоди від 3.11. 2006 р.);

філія
кафедри
економіки
підприємств
та
інвестицій
Національного університету «Львівська політехніка».
В рамках роботи філій кафедр згідно робочих планів
здійснювалося залучення вчених Інституту до навчального процесу,
керівництва курсовими, дипломними роботами та практикою студентів,
проведення спільних досліджень, підготовка спільних публікацій.
Зокрема, в рамках роботи філії кафедри банківської справи
Львівського інституту банківської справи Університету банківської
справи НБУ:

Проведено науково-практичний семінар «Проблеми формування і
розвитку банківської системи України та механізми їх
вирішення» (23 березня 2007 р.).

Проведено спільні дослідження з виконання НДР «Вплив
іноземного капіталу на функціонування банківської системи
України» за участю Асоціації українських банків (м. Київ),
Львівського інституту банківської справи Університету
банківської справи НБУ.

Видано матеріали Круглого столу «Капіталізація: проблеми
розвитку і кількісного виміру» (м. Львів, 21 грудня 2006 року).

Підготовлено та видано періодичний збірник наукових праць
«Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Методи
оцінки рівня капіталізації інноваційних структур» .
У звітному році укладені угоди про творчу співпрацю відділу
регіональної соціально-економічної політики з кафедрою історії та
теорії соціології Львівського національного університету імені Івана
Франка, а також відділу моніторингу регіонального розвитку з
відкритим акціонерним товариством «Кредобанк».
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Окремі чисельні показники співпраці
Інституту регіональних досліджень НАН України
з вищими навчальними закладами і установами
Міністерства освіти і науки України (МОН України)

1. Кількість договорів про співробітництво, які були укладені між

науковою установою та вищими навчальними закладами:
загальна їх кількість на 01.01.08
16
укладених у звітному році
5
 з Національним університетом водного господарства та
природокористування (про наукову співпрацю);
 Університетом економіки та підприємництва (м. Хмельницький) –
про співпрацю;
 Чернівецьким торговельно-економічним інститутом Київського
національного торговельно-економічного інституту (про творче
співробітництво);
 з кафедрою історії та теорії соціології Львівського національного
університету імені Івана Франка (про наукове співробітництво);
 з відкритим акціонерним товариством «Кредобанк» (про наукове
співробітництво);
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва договору (-ів), які укладені у звітному році)

2. Кількість створених спільно з вищими навчальними закладами:
ФІЛІЙ КАФЕДР

загальна їх кількість на 01.01.08
створених у звітному році

5
-

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва вищого навчального закладу та філії кафедри, створеної у звітному році)
ФАКУЛЬТЕТІВ

загальна їх кількість на 01.01.08
створених у звітному році

–
–

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва вищого навчального закладу та факультету або його філії, створених у звітному році)
ЛАБОРАТОРІЙ

загальна їх кількість на 01.01.08
створених у звітному році

–
–

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва вищого навчального закладу та лабораторії, створеної у звітному році)
ІНШИХ СПІЛЬНИХ СТРУКТУР (ІНСТИТУТІВ, ЦЕНТРІВ, ОСЕРЕДКІВ ТОЩО)

загальна їх кількість на 01.01.08
створених у звітному році

2
–

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва вищого навчального закладу та спільної структури, створеної у звітному році)

3.

Кількість наукових тем і проектів, які у звітному році
розроблялись спільно з вченими-освітянами, всього
у тому числі:
 тем НДР
 проектів Державного фонду фундаментальних
досліджень

5
5
–
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4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.

проектів, що фінансуються зарубіжними та
міжнародними організаціями (фондами)
Кількість вчених наукової установи, які у звітному році
працювали викладачами в системі освіти, всього
у тому числі:
 академіків НАН України
 членів-кореспондентів НАН України
очолюють:
кафедри
факультети
Кількість вчених-освітян, які у звітному році входили до
складу спеціалізованої вченої ради при науковій установі
Кількість вчених наукової установи, які у звітному році
входили до спеціалізованих рад при вищих навчальних
закладах
Кількість студентів, які у звітному році виконували в
науковій установі дипломні роботи
Кількість студентів, які у звітному році проходили практику
в науковій установі
Кількість опублікованих спільно з освітянами у звітному році
монографій
Кількість опублікованих у звітному році:
підручників для
вищої та
середньої школи
навчальних посібників для
вищої та
середньої школи
Кількість наукових співробітників і викладачів вищих
навчальних закладів і установ МОН України, які у звітному
році підвищували кваліфікацію у науковій установі
Кількість аспірантів-цільовиків та
докторантів, які у звітному році проходили підготовку в
науковій установі за направленням вищого навчального
закладу, установи МОН України
Кількість аспірантів та здобувачів кандидатського ступеня з
вищих навчальних закладів та установ МОН України,
прикріплених
у звітному році до наукової установи для підготовки та
складання кандидатського іспиту зі спеціальності
Кількість дисертаційних робіт науковців-освітян, захищених у
звітному році на спеціалізованій вченій раді при науковій
установі, всього
у тому числі:
на здобуття докторського ступеня
на здобуття кандидатського ступеня

–
16
–
–
1
–
16
8
5
5
8
1
6
–
34
8
1

10

17
1
16
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VІІ. КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ ТОЩО
У 2007 році Інститутом проведені такі конференції, семінари,
наради та зустрічі, в яких він виступив як організатор або
співорганізатор:

Назва

Співорганізатори

Дата
проведення

1

2

3

Міжнародна
науковопрактична
конференція
«Відтворення
господарського
комплексу
регіону:
методологія,
механізми,
інструментарій»

Міністерство освіти і
22-23
науки України,
лютого
2007 р.,
Буковинський
університет,
м.
Чернівці
Чернівецька обласна
державна
адміністрація,
Чернівецька міська
рада,
Рада по вивченню
продуктивних сил
України НАН України,
Національний
технічний університет
України «КПІ»,
Управління Національного банку України в
Чернівецькій області,

Кількість
учасників
(в т. ч. з
Приклади
країн
далекого результатів
зарубіжжя,
з країн
СНД)
4

60, в т.ч. Матеріали
5 – з-за конференції
кордону

Чернівецька торговопромислова палата
Круглий стіл на
тему «Наукове
забезпечення
розробки
стратегії
розвитку
Карпатського
регіону»

5

15 травня
47
2007 р., учасників
м. Львів
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1
Семінар з актуальних проблем
соціальноекономічного
розвитку регіонів
України

Міжнародна науково-практична
конференція
«Інтеграція
України в
європейський та
світовий
фінансовий
простір»

2

3

4

5

22 травня Делегація
2007 р.,
Універм. Львів
ситету
м. Гйор
(Угорщина) у
складі 15
осіб (викладачі та
аспіранти)
Львівський
31
50, в т.ч.
Опублібанківський інститут травня – 10 – з-за
ковано
НБУ,
1 червня кордону
матеріали
2007 р.,
конференції
Науково-навчальний
с. Майдан
комплекс
Львівської
«Економосвіта»
обл.

Міністерство освіти і 1-3 червня 40, в т.ч.
Опубліковано
науки України,
2007 р.
6 – з-за
матеріали
кордону
Регіональний філіал
Шацьк,
конференції
Національного
Волинінституту стратегічних ська обл.
досліджень (м. Львів),
Управління освіти і
науки Волинської
обласної державної
адміністрації,
Хмельницький
національний
технічний університет,
Львівська комерційна
академія
Ярославська
державна 6 липня 60, в т.ч. Матеріали
Міжнародна
вища
школа
фахової
2007 р.,
50 – з
конференції
наукова конфеосвіти (Польща)
ренція «КонкуГоринець Польщі
ренційність
Здрой
регіонів в Європі,
(Польща)
що інтегрується»
Міжнародна
науковопрактична
конференція
«Актуальні
проблеми
регіонального
розвитку в
контексті
європейської
інтеграції»

44
1
Науковопрактична
конференція
«Розвиток
регіону –
європейський
стандарт»

Міжнародна
наукова
конференція
«Виміри
активності
місцевого
самоврядування
у сфері
транскордонного
співробітництва»
Міжнародна
науковопрактична
конференція
«Управління
регіональним
розвитком в
умовах
глобалізації:
теорія і
практика»

2

3

4

5

Рада по вивченню
продуктивних сил
України НАН України,
Асоціація вчених і
фахівців України
«Наука регіону»,
Інститут трансформації
суспільства,
Київський інститут
міжнародної економіки
та підприємництва,
Нововолинська міська
державна
адміністрація,
Нововолинська міська
рада
Ярославська державна
вища школа фахової
освіти (Польща),
Товариство «ПольськоУкраїнський Інститут»
в Ярославі

19-21
вересня
2007 р.,
м. Нововолинськ,
Волинська
обл.

40

Опубліковано
матеріали
конференції

28
вересня
2007 р.,
м.
Ярослав
(Польща)

40, в т.ч.
32 – з
Польщі

Опубліковано
матеріали
конференції

Міністерство освіти і
Опублі60, в т.ч.
11-12
науки України,
ковано
жовтня
4 – з-за
Інститут економіки
матеріали
2007 р.,
кордону
промисловості НАН
конференції
м.
України,
Дрогобич
Київський національ- Львівської
ний університет
обл.
ім. Т.Шевченка,
Національний
технічний університет
України «КПІ»,
Східноукраїнський
національний
університет ім. В.Даля,
Національний
університет «Львівська
політехніка»,
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1

2

Львівський національний університет
ім. І.Франка,
Люблінська
Політехніка,
Дрогобицький державний педагогічний
університет
ім. І.Франка
Міжнародна нау- Міністерство фінансів
України,
ково-практична
конференція
Львівська державна
«Проблеми
фінансова академія,
розвитку
Львівська обласна
фінансової
державна
системи України
адміністрація,
в умовах євроНауково-дослідний
інтеграції»
фінансовий інститут
Львівська обласна
Міжнародний наудержавна
ково-методичний
адміністрація,
семінар «Організаційні форми та Львівська обласна рада,
методи простоМіністерство
рового планування
будівництва та
адміністративних
транспорту Тюрінгії
районів України з
врахуванням досвіду Німеччини»
Всеукраїнська
науковопрактична
конференція
«Теорія і
практика
стратегічного
управління
розвитком
регіональних
суспільних
систем»

3

4

5

19-20
80, в т.ч. Матеріали
жовтня
6–з
конференції
2007р., Польщі та
м. Львів Угорщини

60,
23
листопада в т.ч. 5 –
2007 р.,
з-за
м. Львів кордону

Національна академія 6-8 грудня
наук України,
2007 р.
Міністерство освіти і м. Іванонауки України,
Франківськ
Івано-Франківська
обласна державна
адміністрація,
Івано-Франківська
обласна рада,
Івано-Франківський
національний
технічний університет
нафти і газу

80

Рекомендації,
публікація
доповідей

Опубліковано
матеріали
конференції
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VІІІ. ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
Монографії:
1. Суспільні науки. Регіональні суспільні системи / НАН України,
Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2007. – 496 с. (40,0 д.а.). Серія
«Проблеми регіонального розвитку». Тираж 300 прим. ISBN 978-96602-4517-4.
2. Суспільні науки. Кравців В.С. Регіональна екологічна політика в
Україні (теорія формування, методи реалізації). – НАН України.
Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2007. – 336 с. (19,15 д.а.).
Тираж 500 прим. – ISBN 978-966-02-4424-5.
3. Суспільні науки. Кравців В.С. Регіональна екологічна політика в
Україні та механізми її реалізації: Монографія / НАН України. Ін-т
регіональних досліджень. – Львів, 2007. – 72 с. (4,1 д.а.). Тираж 100
прим. – ISBN 978-966-02-4357-6.
4. Суспільні науки. Садова У.Я. Соціальна політика в Україні:
регіональні дослідження і перспективи розвитку: Монографія. – Львів:
ІРД НАН України, 2005. – 408 с. (33,8 д.а.). Тираж 500 прим. ISBN 96602-4501-8.
5. Суспільні науки. Сторонянська І., Шульц С. Міжрегіональна
інтеграція в Україні: Монографія / Інститут регіональних досліджень
НАН України. – Львів: Арал, 2007. – 292 с. (17,8 д.а.) Тираж 300
прим. – ISBN 966-02-4219-0. Серія «Проблеми регіонального
розвитку». ISBN 978-966-02-4252-4.
6. Суспільні науки. Зарубіжний і вітчизняний досвід реформування
адміністративно-територіального устрою / За ред. Шевчук Л.Т. –
Львів – 254 с. (15,9 д.а.) Тираж 300 прим. – ISBN 978-966-02-4366-8.
7. Суспільні науки. Гулич О.І. Екологічно збалансований розвиток
курортно-оздоровчих територій: питання теорії і практики:
Монографія. – Львів: ІРД НАН України, 2007. – 208 с. (12,46 д.а.)
Тираж 300 прим. – ISBN 966-02-4202-6. Серія «Проблеми
регіонального розвитку». ISBN 978-966-02-4202-4.
8. Суспільні науки. Методи і моделі просторового розвитку
територіально-виробничих систем / НАН України. Інститут
регіональних досліджень. Наук. ред. д.е.н., проф. Бойко Є.І. – Львів,
2007. – 212 с. (12,08 д.а.). Тираж 300 прим. ISBN 978-966-02-4562-4.
9. Суспільні науки. Шевчук А.В. Інформаційні технології в
забезпеченні соціально-економічного розвитку регіону. / НАН України.
Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2007. – 138 с. (8,62 д.а.).
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Тираж 300 прим. – ISBN 978-966-02-4297-5. Серія «Проблеми
регіонального розвитку». ISBN 978-966-02-4252-4.
10. Суспільні науки. Лагодієнко В.В. Розвиток агропромислового
виробництва: регіональні особливості. – НАН України. Інститут
регіональних досліджень. – Львів, 2007. – 336 с. (18,25 д.а.). Тираж 300
прим. – ISBN 978-966-02-4395-8. Серія «Проблеми регіонального
розвитку». ISBN 978-966-02-4252-4.
11. Суспільні науки. Побурко Я.О., Шубалий О.М., Семерак М.Ф.
Моніторинг конкурентних переваг лісогосподарських систем (на
прикладі Волинської області). / НАН України. Інститут регіональних
досліджень. – Львів 2007. – 105 с. (6,18 д.а.) Тираж 300 прим. – ISBN
978-966-02-43729. Серія «Регіони: моніторинг, прогнози, моделі». ISBN
978-966-02-4250-0.
12. Суспільні науки. Стадницький Ю.І. Економіка запобігання
антропогенного забруднення довкілля: Монографія / Університет
економіки і підприємництва. – Хмельницький: УЕП, 2007. – 362 с. (20,8
д.а.). Тираж 100 прим. – УДК 330.15.
13. Демографія. Цапок С.О. Етнодемографічна картина сучасного
світу (енциклопедичне дослідження). – Львів. ІРД НАН України,
2007. – 418 с. (23,75 д.а.) Тираж 300 прим. ISBN 966-02-3557-2.
14. Суспільні науки. Возняк Г.В., Кузнєцова А.Я. Інноваційна
діяльність промислових підприємств та способи її фінансування в
Україні: Монографія. – К.: УБС НБУ, 2007. – 183 с. (10,7 д.а.). – Тираж
500 прим. ISBN 978-966-484-0160.
15. Суспільні науки. Другов О.О. Система фінансового
забезпечення регіонального розвитку економіки / За наук. ред. д.е.н.,
проф. П.Ю. Бєлєнького. – ЛБІ НБУ. – Львів, 2007. – 155 с. (9,69 д.а.). –
Тираж 300 прим. ISBN 978-966-484-003-0.
16. Суспільні науки. Павлов В.І., Павліха Н.В., Скороход І.С.
Ефективність використання вторинних ресурсів у регіоні: оцінка та
інноваційні механізми. Монографія. – Рівне: НУВГП, 2007. – 155 с.
(9,1 д.а.). Тираж 100 прим. ISBN 918-966-327-076-0.
17. Суспільні науки. Бутирська І.В. Інфраструктурне забезпечення
регіонального розвитку: проблеми та шляхи їх вирішення:
монографія. – Чернівці: Книги-XXI, 2006. – 238 с. (13,01 д.а.). Тираж
300 прим. – ISBN 966-8653-78-5.
18. Суспільні науки. Гречаник Б.В. Інноваційно спрямований
розвиток підприємств: організаційно-економічні аспекти. – Львів,
Інститут регіональних досліджень НАН України, Івано-Франківськ,
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Західноукраїнський економіко-правничий університет, 2007. – 187 с.
(13,09 д.а.) Тираж 300 прим. – ISBN 966-8969-04-9.
19. Суспільні науки. Кашуба Я.М. Формування системи дитячого
оздоровлення і туризму: Монографія. – Львів: ПАІС, 2007. – 293 с.
(17,09 д.а.). Тираж 300 прим. – ISBN 978-966-02-4353-8. ISBN 978-9667651-67-1.
20. Суспільні науки. Янковська Л.А. Розвиток освітньо-фахового
потенціалу регіону: теорія. Методологія, практика: Монографія. –
Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2007. – 260 с.
(21,0 д.а.). Тираж 500 прим. ISBN 978-966-02-4510-5.
Підручники, навчальні посібники
1. Стадницький Ю.І., Капітанець О.М., Симак А.В. Оптимальна
технологія виробництва продукції: просторовий чинник: Підручник /
Університет економіки і підприємництва. – Хмельницький, 2007. – 35 с.
(4,16 д.а.). Тираж 200 прим.
2. Шевчук Л.Т. Соціальна географія: Навч. посіб. – К.: Знання,
2007. – 349 с. (22 д.а.) Тираж 300 прим. – ISBN 966-309-0.
3. Ваврик А.Й. Індивідуально-психологічні особливості дітей
шестирічного віку та їх діагностика (навчально-методичний
посібник). – Дрогобич: Державний педуніверситет ім. І. Франка,
Редакційно-видавничий відділ. – 2007. – 130 с. (7,6 д.а.). Тираж
300 прим. ISBN 966-7009-57-2.
4. Стадницький Ю.І., Комарницький І.М. Розміщення підприємств:
Навч. посібник. – Львів: Апріорі, 2007. – 184 с. (10,46 д.а.). Тираж
1000 прим. – ISBN 966-8256-50-6.
5. Стадницький Ю.І., Загородній А.Г. Економічний вибір
оптимальних технологій: Навч. посібник. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту
«Львівська політехніка», 2007. – 124 с. (7,2 д.а.). Тираж 200 прим. –
ISBN 978-966-553-589-8.
6.
Казьмір П.Г.,
Казьмір Л.П.
Регіональні
особливості
землевпорядкування: Курс лекцій. – Львів.держ.аграр. ун-т, Львів: –
2007. – 93 с. – (5,58 д.а.).
7. Стадницький Ю.І., Франів І.А., Комарницький І.М., Когут І.В.
Методичні вказівки для виконання розрахункової роботи з предмету
«Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» на тему
«Оптимальне розміщення підприємств» для студентів галузі знань 0305
«Економіка та підприємництво». – Львів: Львівський державний
інститут новітніх технологій та управління, 2007. – 35 с. (4,16 д.а.).
Тираж 200 прим.
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Інститут видає щоквартальний науково-практичний журнал
«Регіональна економіка» . У 2007 р. вийшло чотири номери журналу
загальним обсягом 104, 27 д.а.
Інститутом видається збірник наукових праць «Соціальноекономічні дослідження в перехідний період» (Свідоцтво про державну
реєстрацію КВ № 5911 від 05.03.2002 р.). Протягом 2007 р.
надруковано 8 випусків збірника загальним об’ємом 215,52 д.а.:
1. Соціально-економічні дослідження в перехідний період.
Соціально-економічний розвиток регіону: діагностика, стратегія,
управління (Зб. наук. пр.). Вип. 4 (60) / НАН України. Ін-т регіональних
досліджень. Редкол.: відпов. ред. акад. НАН України М.І. Долішній. –
Львів, 2006. – 648 с. (30,1 д.а.). – Тираж 300 прим. – ISSN 1727-589Х.
2. Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Сталий
розвиток Карпат: сучасний стан та стратегія дій (Зб. наук. пр.). Вип.
6 (62) / НАН України. Ін-т регіональних досліджень. Редкол.: відп. ред.
акад. НАН України М.І. Долішній. – Львів, 2006. – 276 с. (15,73 д.а.).
Тираж 300 прим. – ISSN 1727-589Х.
3. Соціально-економічні дослідження в перехідний період.
Структурна трансформація територіально-суспільних систем (Зб. наук.
пр.). Вип. 5 (67) / НАН України. Ін-т регіональних досліджень. Редкол.:
відп. ред. д.е.н., проф. Є.І. Бойко – Львів, 2007. – 662 с. (31,1 д.а.).
Тираж 300 прим. – ISSN 1727-589Х.
4. Соціально-економічні дослідження в перехідний період.
Міжрегіональне співробітництво: стан та перспективи (Зб. наук. пр.).
Вип. 4 (66) / НАН України. Ін-т регіональних досліджень. Редкол.: відп.
ред. д.е.н., проф. Є.І. Бойко – Львів, 2007. – 347 с. (19,5 д.а.). Тираж
300 прим. – ISSN 1727-589Х.
5. Соціально-економічні дослідження в перехідний період.
Розвиток територіально-виробничих систем (Зб. наук. пр.). Вип. 6 (68) /
НАН України. Ін-т регіональних досліджень. Редкол.: відп. ред. д.е.н.,
проф. Є.І. Бойко – Львів, 2007. – 324 с. (18,47 д.а.). Тираж 300 прим. –
ISSN 1727-589Х.
6. Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Методи
оцінки рівня капіталізації інноваційних структур (Зб. наук. пр.). Вип.
2 (64) / НАН України. Ін-т регіональних досліджень. Редкол.: відп. ред.
д.е.н., проф. Є.І. Бойко. – Львів, 2007. – 543 с. (31,62 д.а.) Тираж
300 прим. ISSN 1727–589Х.
7. Соціально-економічні дослідження в перехідний період.
Ресурсне забезпечення інтелектуально-інноваційного розвитку регіону
(Зб. наук. пр.). Вип. 3 (65) / НАН України. Ін-т регіональних
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досліджень. Редкол.: відп. ред. д.е.н., проф. Є.І. Бойко – Львів, 2007. –
696 с. (40 д.а.). – Тираж 300 прим. – ISSN 1727–589Х.
8. Соціально-економічні дослідження в перехідний період.
Фінансово-економічні системи: трансформація та євроінтеграція. (Зб.
наук. пр.). Вип. 1 (63) / НАН України. Ін-т регіональних досліджень.
Редкол.: відп. ред. д.е.н., проф. Є.І. Бойко – Львів, 2007. – 505 с.
(29 д.а.). – Тираж 300 прим. – ISSN 1727-589Х.
В цілому за 2007 р. науковцями Інституту опубліковано
302 наукові статті, в т.ч. 14 – в зарубіжних виданнях.
Загальний обсяг опублікованої наукової продукції Інституту за рік
становить 820,83 д.а., з них співробітникам Інституту належить
525,42 д.а.
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Видавнича діяльність ІРД НАН України у 2007 р.

кількість

обсяг
(обл.-вид.
арк.)

Підручники,
довідники, науковопопулярна
література,
кількість

Опубліковані
брошури,
рекомендації,
методики, кількість

20

326,57

7

8

Монографії

Статті, кількість
у вітчизняних
виданнях

у зарубіжних
виданнях

у препринтах

302

14

2

Тези,
кількість

78

Видання монографій
Видавництво
«Наукова думка»

Видавничий дім
«Академперіодика»

Інші видавництва

Поза видавництвами

Зарубіжні
видавництва

кількість

обсяг
(обл.-вид.
арк.)

кількість

обсяг
(обл.-вид.
арк.)

кількість

обсяг
(обл.-вид.
арк.)

кількість

обсяг
(обл.-вид.
арк.)

кількість

обсяг
(обл.-вид.
арк.)

–

–

–

–

6

80,39

14

246,18

–

–

Вид видання
Монографії
Збірники наукових праць
Препринти

Кількість назв

14
8
2

Обсяг

246,18
215,52
7,62
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ІХ. МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ ТА НАУКОВОТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Протягом 2007 р. міжнародне наукове співробітництво Інституту
здійснювалося в рамках діючих угод про наукову співпрацю з:

Інститутом економіки НАН Білорусі (м. Мінськ, Білорусь);

Пряшівським університетом (Словаччина);

Ярославською державною вищою школою фахової освіти
(Польща);

Суспільною Вищою школою підприємництва та управління
(м. Лодзь, Польща);

Головним Інститутом гірничої справи (м. Катовіце, Польща);

Вищою економічною школою (м. Білосток, Польща);

Вищою школою маркетингового управління та іноземних мов
(м. Катовіце, Польща);

Центром регіональних досліджень Угорської АН (м. Печ,
Угорщина);

Вищою господарською школою (м. Перемишль, Польща).
У звітному році підписано ще три угоди про наукове
співробітництво:

з Свєнтокшиською Академією ім. Яна Кохановського в Кельце
(Польща);

з економічним факультетом Кошицького технічного університету
(Словаччина);

факультетом економіки та суспільних наук Ніредьгазького
інституту (Угорщина).
Основними тематичними напрямами міжнародного наукового
співробітництва Інституту у звітному році були:

проблеми соціально-економічного розвитку прикордонних
регіонів та транскордонного співробітництва в умовах
інтеграційних та глобалізаційних впливів;

просторовий розвиток та територіальне планування регіонів;

соціально-економічні та еколого-економічні дослідження
Карпатського регіону.
Прикладами практичної реалізації двосторонніх угод про
співробітництво стали організація спільних наукових конференцій та
семінарів, підготовка наукових кадрів, публікація статей у виданнях
установ-партнерів, координація наукових досліджень визначеної
тематики, тощо.
Зокрема в рамках угоди про співробітництво з Ярославською
державною вищою школою фахової освіти (Польща) у звітному році:
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організовано та проведено 2 наукові конференції, в яких взяли
участь 9 вчених Інституту;

підготовлено та подано проект на грант Міністерства науки
Норвегії;

три польські науковці працюють над дисертаціями в Інституті як
здобувачі;

у виданнях установ – партнерів опубліковано 4 статті польських
вчених та 5 – науковців Інституту;

2 вчених Інституту читали лекції для студентів в установіпартнері.
В рамках угоди з Центром регіональних досліджень Угорської АН
проведено семінар для угорських аспірантів з актуальних проблем
соціально-економічного розвитку регіонів України.
Спільно з Головним Інститутом гірничої справи (м. Катовіце,
Польща) готуються пропозиції до проекту, що фінансуватиметься
згідно угоди між Міністерством освіти Польщі та Міністерством освіти
та науки України.
З метою реалізації двосторонніх угод про співробітництво в галузі
науки, підписаних НАН України з академіями наук країн – членів СНД,
науковці Інституту взяли участь в конференціях у Москві та Мінську
(VIII Международная конференция молодых ученых «Региональная
наука», м. Москва, 2 листопада 2007 р.; Международная научнопрактическая конференция «Новое качество экономического роста:
инновации, инвестиции, конкурентоспособность», м. Мінськ, 25-26
жовтня 2007 р.).
Протягом 2007 року здійснено 17 закордонних відряджень вчених
Інституту для участі у міжнародних конференціях, симпозіумах,
семінарах, зустрічах та переговорах, в т.ч. – 9 за безвалютним обміном.
За цей період прийнято 13 іноземних вчених.
Опубліковано 14 статей в зарубіжних наукових виданнях обсягом
8,77 д.а., подано до друку в закордонні видання 6 статей.
Інститут був співорганізатором 6 міжнародних конференцій та
семінарів в Україні, та 2 – за кордоном. Крім того, вчені Інституту
виступали з доповідями на наукових конференціях за кордоном (в т.ч.
Польщі, ФРН, Болгарії, Туреччині), на яких було виголошено 27
доповідей.
Всього науковці Інституту взяли участь в 74 міжнародних
конференціях та семінарах, в т.ч. в 22 – за кордоном. 3 провідні вчені
Інституту задіяні до читання лекцій в закордонних організаціяхпартнерах.
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У 2007 р. науковці Інституту приймали участь у двох спільних
проектах в рамках Програми Добросусідства Польща-Білорусь-Україна
INTERREG III/TACIS CBC:

«Спільне минуле, спільна дорога, спільне майбутнє – інтеграція
регіонів»;

«Виміри активності місцевого самоврядування у сфері
транскордонного співробітництва».
За результатами конкурсу наукових проектів, що проводився
Фондом підтримки науки «Каса ім. Й. Мяновського» (Польща), за
напрямками «Регіональна економіка» і «Землеустрій» м.н.с. Л. Казьмір
виборов грант на проходження тримісячного стажування на кафедрі
технічної інфраструктури села Сільськогосподарської академії
ім. Г. Коллонтая в Кракові та проведення досліджень за темою:
«Розвиток методичних основ землевпорядкування приміських зон
великих міст в умовах ринкової економіки».
Розвивалась мережа наукових зв’язків Інституту із країнами ЄС.
Зокрема, розвивається співробітництво з питань просторового
планування із установами федеральної землі Тюрінгія в рамках
міжнародного проекту «Європейська академія регіонів». Результатом
цієї співпраці стало започаткування спільного з Міністерством
будівництва та транспорту Тюрінгії проекту з розробки рекомендацій
щодо методів та організаційних форм просторового планування
територіальних одиниць обласного і нижчого рівня в Україні на
прикладі Львівської області з урахуванням німецького досвіду.
В рамках даного проекту з 3 по 13 червня 2007 р. в Тюрінгії
перебувала група науковців та фахівців, до складу якої входили і
представники Інституту з метою вивчення німецького досвіду
територіальної організації та планування на рівні федеральних земель.
Наступним етапом проекту стала розробка рекомендацій щодо
організаційних форм та принципів планування територій нижче
обласного рівня в контексті розробки Схеми планування Львівської
області. Ці напрацювання були представлені для широкого кола
фахівців у листопаді 2007 р. на Міжнародному науково-практичному
семінарі у м. Львові.
У 2008 році передбачається реалізувати пілотний проект з
апробації організаційних форм та методів просторового планування на
прикладі групи гірських районів Львівщини з врахуванням досвіду
землі Тюрінгія.
Активно розвивається такий напрям міжнародного наукового
співробітництва, як спільні дослідження проблем розвитку
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прикордонних територій та транскордонного співробітництва.
Зокрема, д.е.н. Мікула Н.А. приймала участь у спільному проекті
«Для хмарин нема кордонів – новий поштовх для зміцнення співпраці
між державами-сусідами» в рамках Програми Добросусідства ПольщаБілорусь-Україна INTERREG III/TACIS CBC. Вчені Інституту взяли
участь у низці міжнародних конференцій та семінарів з цієї
проблематики, зокрема у Міжнародній науковій конференції «Виміри
активності місцевого самоврядування у сфері транскордонного
співробітництва» (м. Ярослав, Польща), «Конкуренційність регіонів в
Європі, що інтегрується» (Горинець Здрой, Польща), «Розвиток
гірських районів польсько-українських Карпат» (м. Кросно, Польща),
семінарах «Визначення основних положень польсько-української
стратегії транскордонної співпраці – комплекс загальних показників»
(Люблін, Польща) та «Аналіз суспільно-економічної ситуації п‘яти
регіонів» (Брюховичі, Львівська обл.) в рамках проекту «Новий рівень
добросусідських відносин – розвиток польсько-української стратегії».
Спільно з Інститутом транскордонного співробітництва та
європейської інтеграції та за участю уряду Підкарпатського воєводства
видається спеціалізований журнал «Транскордонне співробітництво».
Інститут регіональних досліджень НАН України в особі д.е.н.
Мікули Н.А. бере участь в роботі Українсько-польської міжурядової
Координаційної Ради з питань міжрегіонального співробітництва, а
також в засіданнях експертів Карпатського єврорегіону.
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Х. КАДРИ
На кінець звітного року в Інституті працювало 134 працівники
разом з 16 сумісниками.
Серед 72 наукових працівників докторів наук – 16 , кандидатів
наук – 36 .
Середній вік докторів наук – 62 роки, кандидатів наук – 44 роки,
наукових працівників – 48 років.
У звітному році науковцями Інституту було захищено 3 докторські
та 6 кандидатських робіт, з них 2 докторські та 5 кандидатських
дисертацій захищені на засіданнях спеціалізованої вченої ради
Д 35.154.01, яка діє в Інституті, а 1 докторська та 1 кандидатська
роботи – в інших спецрадах.
Всього на засіданнях спеціалізованої вченої ради Д 35.154.01 по
захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук за
звітний рік в Інституті захищено 3 докторські і 18 кандидатських
дисертацій. Захисту дисертацій у формі наукових доповідей не було.
В Інституті також функціонує спецрада К 35.154.02 по захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук за
спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит», де було захищено 5
кандидатських дисертацій.
Для навчання в аспірантуру в 2007 році було прийнято 10 осіб. 3 –
з відривом від виробництва, 7 – без відриву від виробництва. Закінчили
навчання в аспірантурі 9 осіб, з них 5 – з відривом від виробництва, з
яких 2 – за цільовим призначенням; 4 - без відриву від виробництва .
Після закінчення навчання в аспірантурі було направлено за
розподілом на роботу до установ НАН України дві особи, отримали
право вільного працевлаштування одна особа.
В докторантуру Інституту зараховано 3 особи.
Протягом звітного періоду в Інституті працювали 34 молоді
працівники віком до 35 років, з них 1 стипендіат Президента України, 2
стипендіати Президії НАН України, 4 молодих науковці Інституту
отримували стипендії Львівської обласної державної адміністрації.
К.е.н. Щеглюк С.Д. отримала грант для молодих вчених від
Президії НАН України для виконання науково-дослідної роботи на
тему «Стратегічні напрями розвитку інноваційної діяльності в Україні в
контексті формування нових видів економічної діяльності». Молоді
науковці взяли участь у низці конференцій для молодих вчених,
зокрема
у
VIII Міжнародній
конференції
молодих
вчених
«Региональная наука» (м. Москва, 2 листопада 2007 р.), Міжвузівській
студентсько-аспірантській конференції «Перспективні напрямки
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реформування фінансової системи України» (м. Львів, 30 листопада,
2006 р.), IV Міжнародній науково-практичній конференції молодих
вчених «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті:
національна ідентичність та тенденції глобалізації» (м. Тернопіль, 2223 лютого 2007 р.), VI Міжнародній студентсько-аспірантській
конференції «Стратегії зростання конкурентоспроможності в умовах
глобалізації» (м. Львів, 19 квітня 2007 р.), IV Міжнародній науковометодичній конференції «Шляхи розвитку духовності та професійної
освіти» (м. Вінниця, 7-9 листопада 2007 р.).
За розроблення схем планування інвестиційно привабливих
територій та комплексів у Львівській області д.т.н. проф. М.М. Габрель
у складі групи фахівців був відзначений обласною премією в галузі
культури, мистецтва та архітектури ім. І. Левинського. К.е.н. Гулич О.І.
була нагороджена грамотою Західного наукового центру НАН України
і МОН України «За наукові здобутки в галузі економічної науки та з
нагоди професійного свята – Дня науки».
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XI. ЕЛЕКТРОННІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
ІНСТИТУТУ
Категорія
ресурсу
(веб-сторінка,
е-бібліотека,
Назви
база даних та
ресурсів, які є
знань,
власністю
словник,
установи
науковий звіт,
документ,
нарис, аудіо
запис тощо)
1
2
Веб-сторінка
 Вебсторінка
Інституту
регіональних
досліджень
НАН
України
Веб-сторінка
 Вебсторінка
журналу
«Регіональна
економіка»

 База даних
видань
Інституту

База даних

Текстовий
опис змісту
ресурсу,
включаючи
резюме або
реферат для
об’єктів
документальн
ого характеру
та опис змісту
візуальних
або звукових
об’єктів
3
Новини,
конференції,
семінари.
Структура
Інституту,
інформація
про відділи,
аспірантуру,
поточні
дослідження
Новини,
змісти
номерів
журналу та
статті в
форматі pdf.
Інформація
про підписку
та умови
публікації
Назви видань,
анотації,
списки
авторів

Характеристика формату
Цифрові
цифрового
адреси
представленресурсів до
ня ресурсу,
яких є
його
телекомунікарозмірності,
ційний доступ
стандарти
тощо
4
5
Ядро сайту на http://www.irr.
org.ua
PHP.
Публікації в
форматі pdf

Ядро сайту на http://www.irr.
org.ua/pe
PHP

PHP, MySQL

Інтранет
сервер
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ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА
Перспективні напрями розвитку наукової діяльності Інституту у
2008 році:

Формування та реалізація регіональної політики; теоретикометодологічні основи та механізми інтелектуально-інноваційного
розвитку регіону.

Еколого-економічні дослідження проблем та перспектив
раціонального використання природно-ресурсного потенціалу
регіону; програмне та планувальне забезпечення сталого
розвитку гірських територій.

Розробка Концепції вдосконалення територіально-галузевої
структури господарського комплексу Карпатського регіону з
обґрунтуванням
пріоритетних
напрямів
та
заходів
інституціонального забезпечення його розвитку.

Дослідження регіональних фінансових ринків, потоків капіталів,
особливостей фінансово-кредитних відносин в регіоні;
визначення методичних підходів до формування системи обліку
регіональних активів та обґрунтування моделей оцінки рівня їх
капіталізації.

Дослідження організаційно-економічних механізмів забезпечення
конкурентності прикордонних територій в сучасних умовах
євроінтеграції, підвищення їх конкурентоспроможності за
рахунок функціонування транскордонних кластерів.

Моделювання просторового розвитку територіально-виробничих
систем; моніторинг розвитку промислових і аграрнопромислових територіальних систем.
У 2008 р. особлива увага буде звернута на підвищення рівня
фундаментальних досліджень та впровадження наукових розробок на
рівні вищих органів влади (Секретаріат Президента України, Верховна
Рада України, Кабінет Міністрів України, міністерства і відомства),
розширенні госпдоговірної тематики та реалізації прикладних
досліджень, активізації участі вчених Інституту у виконанні
конкурсних тем та міжнародних проектів.

ДОДАТКИ
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СТРУКТУРА
Інституту регіональних досліджень НАН України
(на 1.01.2008 р.)

Рік
утворення

Керівник,
прізвище,
науковий
ступінь,
звання
КРАВЦІВ
Василь
Степанович,
д.е.н.

Напрям досліджень

Наукові засади розвитку регіональної політики та територіальних суспільних
систем; еколого-економічні проблеми та перспективи раціонального використання
природно-ресурсного потенціалу регіонів України, сталого розвитку гірських територій; фінансові ресурси регіону та проблеми його інноваційно-інвестиційного
забезпечення; перспективи розвитку транскордонного співробітництва та
підвищення конкурентоспроможності прикордонних територій.
Методологія регіональної соціально-економічної політики; розробка наукових
1. Відділ
1964
СЕМІВ
засад вдосконалення механізмів управління та ресурсного забезпечення регіорегіональної
Любов
соціальноКазимирівна, нального розвитку в системі національної економіки; дослідження міжрегіональних і зовнішньоекономічних зв’язків регіону та моделювання міжрегіональекономічної
д.е.н.
них інтеграційних процесів; розробка програмних документів в системі стратеполітики
гічного планування та прогнозування регіонального розвитку; теоретичне обґрунтування та прикладні аспекти регулювання соціогуманітарного розвитку регіону.
2. Відділ
1980
КРАВЦІВ Соціально-економічні проблеми екологічної безпеки, наукові основи
регіональної
Василь
формування регіональної екологічної політики та механізмів її реалізації,
екологічної
Степанович, обґрунтування стратегії освоєння рекреаційного потенціалу регіону, екологополітики
д.е.н.
економічні проблеми забезпечення сталого розвитку гірських територій.
БОЙКО
3. Відділ
Методологія прогнозування соціально-економічного розвитку регіону,
1964
Євген
прогнозування і
вивчення особливостей окремих територій, оцінки їх стану та прогноз
Іванович,
моделювання
розвитку на основі економіко-математичних моделей.
д.е.н.,
розвитку регіону
професор
Інститут
регіональних
досліджень

1964
1994
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4. Відділ
1975
проблем ринкової інфраструктури та
транскордонного
співробітництва
5. Відділ проблем 1990
розвитку
фінансовокредитних
відносин в
регіоні
6. Відділ
1996
моніторингу
регіонального
розвитку
7. Відділ
територіальних
суспільних
систем і
просторового
розвитку

2005

МІКУЛА
Надія
Анатоліївна,
д.е.н.

Розробка теоретико-методологічних основ дослідження транскордонних
регіонів та транскордонних ринків. Обґрунтування організаційноекономічних механізмів підвищення конкурентоспроможності регіону,
використання кластерного підходу. .Дослідження проблем розвитку ринкової
інфраструктури.

КОЗОРІЗ
Марія
Андріївна,
д.е.н.,
професор

Аналіз і оцінка раціональності взаємовідносин між
суб’єктами
господарювання, банківськими, фінансово-кредитними установами та
регіональними органами влади. Обґрунтування концепції регіонального
інноваційного розвитку на основі підвищення рівня капіталізації банківських
та фінансово-кредитних установ. Механізми управління інноваційним
розвитком регіонів на базі підвищення капіталізації суб’єктів господарювання.
Розробка науково-методичних основ організації моніторингу соціальноекономічного розвитку регіонів України та прикордонних територій,
розробка економіко-статистичних моделей для комплексного оцінювання
ефективності використання місцевих ресурсів, стану та тенденцій розвитку
господарських суб’єктів та економічних процесів у регіонах України.
Розробка теоретико-методологічних основ дослідження територіальносуспільних систем (міст, районів, селищ міського типу, регіонів) та напрямів їх
просторового розвитку; розробка методів та механізмів вдосконалення
територіально-адміністративного устрою; розробка методологічних основ
просторового розвитку та проектування територіальних систем високого
ієрархічного рівня (проектів та схем районного планування, генеральних планів
населених пунктів); економічне моделювання трансформаційних процесів територіальних суспільних систем; регіональний менеджмент та маркетинг в
розвитку територіальних суспільних систем; розробка механізмів управління
територіальними суспільними системами різного ієрархічного рівня.

ІЩУК
Світлана
Олексіївна,
д.е.н.
ШЕВЧУК
Любов
Теодорівна
д.е.н.
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КООРДИНАЦІЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ІРД НАН України – провідна наукова установа в системі НАН України з проблем регіональної
політики та транскордонного співробітництва
Наукова рада з соціально-економічних проблем регіональної політики при Президії НАНУ

Відділення економіки
НАН України

Центральні та
регіональні органи
влади
Кабінет Міністрів
України,
Верховна Рада України,
Міністерство
економіки,
Міністерство охорони
навколишнього
природного
середовища,
Львівська, Волинська,
Закарпатська,
Тернопільська
облдержадміністрація
та ін.

Інститут регіональних
досліджень НАН України

Установи НАН України
ДУ “Інститут економіки та
прогнозування НАН України”,
Рада по вивченню продуктивних
сил України НАН України,
Інститут економіки
промисловості НАН України,
Інститут економіко-правових
досліджень НАН України,
Інститут проблем ринку та
економіко-екологічних досліджень
НАН України,
Інститут демографії та соціальних
досліджень НАН України,
Інститут екології Карпат
НАН України
та ін.

Західний науковий центр
НАН та МОН України

Вищі навчальні заклади та науководослідні інститути
Науково-дослідний інститут
Мінекономіки України,
Луцький державний технічний
університет,
Волинський національний
університет,
Львівський національний університет,
Чернівецький національний
університет,
Ужгородський національний
університет,
Тернопільський національний
економічний університет,
Національний лісотехнічний
університет України,
Національний університет водного
господарства та природокористування
та ін.

Нові кординуючі
структури
Науковонавчальний
комплекс
„Економосвіта”,
Інститут
транскордонного
співробітництва та
євроінтеграції
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МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ ІРД НАН УКРАЇНИ










ФРН
Міністерство
будівництва і
транспорту Тюрінгії




Польща
Суспільна Вища школа підприємництва та
управління (м. Лодзь);
Політехніка Свєнтокшиська (м. Кельце);
Головний Інститут гірничої справи (м. Катовіце);
Державна вища школа фахової освіти (Ярослав);
Вища школа маркетингу та іноземних мов
(м. Катовіце);
Вища економічна школа (м. Білосток);
Економічний інститут (м. Перемишль)

ІРД
НАН
України

Словаччина
Кошицький
технічний
університет




Угорщина
Центр регіональних досліджень АН Угорщини;
Ніредьгазький інститут





Білорусь
Інститут економіки
НАН Білорусі

Росія
Рада по вивченню
продуктивних сил
Російської АН
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ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКОВИХ РОЗРОБОК
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Всього
Підготовлено і
подано розробок
З них впроваджено
в т. ч. центральним
органам влади
регіональним
органам влади

39
22

35
29

28
21

41
22

28
21

42
16

33
19

51
44

297
191

9

9

9

7

7

5

3

11

60

8

7

8

10

12

7

12

21

85

КОНФЕРЕНЦІЇ, НАРАДИ, СЕМІНАРИ
Кількість організованих ІРД конференцій,
нарад, семінарів
Участь науковців ІРД
у конференціях
Виступи науковців
ІРД на конференціях

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Всього
2
8
4
7
13
9
12
12
67
17

30

26

35

30

42

87

104

371

51

65

66

79

87

114

163

183

808

КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІНСТИТУТУ
Рік

Кількість
співробітників

Кількість
наукових
співробітників

Кількість
докторів наук

Кількість
кандидатів
наук

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

127
116
118
126
142
143
137
134

51
58
60
62
63
69
64
72

14
16
17
17
17
19
16
16

35
36
35
35
37
39
37
36

ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ
Аспіранти, всього
у т.ч.
денної форми навчання
заочної форми навчання
Докторанти, всього

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
42
43
45
39
39
34
37
39
10
32
6

9
34
6

9
36
6

11
28
8

15
24
7

13
21
5

12
25
3

10
29
5
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ВІДОМОСТІ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ
Докторанти, аспіранти,
Співробітники
співробітники Інституту інших організацій
Роки
доктордокторкандикандидатські
ські
ські
датські
2000
5
2
12
2001
1
3
20
2002
1
5
4
14
2003
1
5
4
14
2004
2
9
3
12
2005
2
10
1
19
2006
1
6
2
31
2007
3
6
1
17
Всього
10
47
20
139

Разом
докторські
2
3
5
5
5
3
3
4
30

кандидатські
17
21
19
19
21
29
37
23
186

ПРО СТИПЕНДІАТІВ ПРЕЗИДЕНТА ТА НАН УКРАЇНИ
Стипендіатів, всього
у т.ч.
стипендіатів Президента України
стипендіатів НАН України

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
2
2
4
4
7
7
7
7
1
1

1
1

1
3

1
3

2
5

1
2

1
2

1
2

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Обсяг фінансування Інституту за період 2000 – 2007 рр.(тис. грн.)
Вид тематики
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Фундаментальні
399,8 585,7 726,1 840,2 1206,1 1793,4 2344 3045,3
дослідження
Прикладні розробки у
98,4 172,4 125,4 125,3 244,0 298,9 268,3 436,3
сфері розвитку галузей
економіки
Госпдоговірна тематика 160,3 246,4 256,1 244,6 467,8 221,6 373,3 334,5
Загальне фінансування 658,5 1001,5 1107,6 1210,1 1917,9 2343,9 3007,3 3816,1
Динаміка фінансування Інституту за період 2000 – 2007 рр.
(% до 2000 р.)
Вид тематики
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Фундаментальні
100,0 146,5 181,6 210,2 301,7 448,6 586,3 761,7
дослідження
Прикладні розробки у 100,0 175,2 127,4 127,4 248 303,8 272,7 443,4
сфері розвитку галузей
економіки
Госпдоговірна тематика 100,0 153,7 160 152,6 291,8 138,2 246,4 208,7
Загальне фінансування 100,0 152,1 168,2 183,8 291,3 355,9 456,7 579,5
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КОНФЕРЕНЦІЇ, НАРАДИ, СЕМІНАРИ,
ОРГАНІЗАТОРОМ АБО СПІВОРГАНІЗАТОРОМ
ЯКИХ ВИСТУПАТИМЕ ІНСТИТУТ У 2008 РОЦІ

Назва

1
IV Міжнародний
науково-практичний семінар «Актуальні проблеми
регіонального
розвитку: структурні та інституціальні зміни в економіці в посттрансформаційний
період»
Міжнародна науково-практична
конференція
«Кластери та конкурентоспроможність прикордонних регіонів»
Міжнародний
науково-практичний семінар з
питань просторового планування
Міжнародна
наукова конференція з питань
транскордонного
співробітництва

2
червень
2008 р.

Кількість
учасників
Місце
(в т. ч. з країн
прове- далекого зарудення
біжжя, з країн
СНД), що
планується
3
4
м. Львів 50, в т.ч. 10 –
з-за кордону

червень
2008 р.

м. Львів 50, в т.ч. 10 –
Львівська обласна
з-за кордону державна адміністрація

липень
2008 р.

м. Львів

Дата
проведення

30, в т.ч. 5 –
з-за кордону

Перелік
співорганізаторів

5
Регіональний філіал
національного
інституту стратегічних
досліджень у м. Львові

Львівська обласна
адміністрація
Міністерство
будівництва та
транспорту Тюрінгії
вересень
м.
40, в т.ч. 25 – Ярославська державна
2008 р. Ярослав,
із Польщі
вища школа фахової
Польща
освіти
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1
2
3
4
5
Міжнародна
жовтень м. Львів 50, в т.ч. 10 –
Міністерство
науково-прак2008 р.
з-за кордону
економіки України
тична конференція
Міністерство охорони
«Сталий розвиток
навколишнього приКарпат: сучасний
родного середовища
стан та стратегія
України
дій»
Міністерство культури
та туризму України
Державний комітет
лісового господарства
України
Рада з вивчення
продуктивних сил
України НАН України
Львівська обласна державна адміністрація
Західний науковий
центр НАН України і
МОН України
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ПЛАН ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ
РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ НА 2008 РІК
Тип
Термін
Відповідальні виконавці
видання
виконання
Книжкова серія «Проблеми регіонального розвитку»
Головний редактор серії: д.е.н. Кравців В.С.
(ISBN 978-966-02-4252-4)
1. Депресивні територіальні суспільні системи
монографія
І кв.
к.е.н.
.
Шевчук Я.В.
2. Виробничий потенціал регіону: чинники формування та монографія
ІІ кв.
к.е.н. Луцків О.М.
механізми управління
3. Конкурентоспроможний регіоналізм
монографія
ІІІ кв.
д.г.н., проф.
Писаренко С.М.
4. Інтелектуально-інноваційний розвиток регіону в умовах колективна
ІІІ кв.
д.е.н., проф.
монографія
Семів Л.К.
реалізації євроінтеграційної стратегії України
№

5.
6.

7.
8.
9.

Назва видання

Структура господарського комплексу Карпатського
регіону
Стратегічні напрями інноваційної діяльності регіонів
України в контексті формування нових видів
економічної діяльності
Розміщення продуктивних сил
Інноваційний вектор трудоресурсного забезпечення
регіональних суспільних систем
Природно-ресурсний потенціал Карпатського регіону

колективна
монографія

IV кв.

д.е.н. Шевчук Л.Т.

монографія

IV кв.

к.е.н. Щеглюк С.Д.

навчальний
посібник

I кв.

д.е.н. Шевчук Л.Т.

ІІ кв.

к.філос. н. Цапок С.О.
к.е.н. Бідак В.Я.

IV кв.

д.е.н. Кравців В.С.

брошура
брошура
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1.
2.

3.
4.
5.

1.

2.

Книжкова серія «Регіони: моніторинг, прогнози, моделі»
Головний редактор серії: д.е.н., проф. Бойко Є.І.
(ISBN 978-966-02-4250-0)
Методологічні основи оцінки рівня капіталізації
колективна
І кв.
д.е.н., проф.
монографія
Козоріз М.А.
суб’єктів господарювання
Оцінка тенденцій розвитку промислових і аграрноколективна
IV кв.
д.е.н. Іщук С.О.
монографія
промислових територіальних систем Західного регіону
України
Обґрунтування перспектив розвитку
наукове
І кв.
д.е.н. Шевчук Л.Т.
видання
м. Львова
Аналіз стану використання і потреби у виробничих
препринт
І ев.
д.е.н., проф.
Семів Л.К.
кадрах у Львівській області
Методичні рекомендації з проведення моніторингу
препринт
І кв.
к.е.н. Шульц С.Л.
диференціації соціально-економічного розвитку
адміністративних районів
Книжкова серія «Транскордонне співробітництво»
Головний редактор серії: д.е.н., Мікула Н.А.
(ISBN 978-966-02-4251-7)
Кластери та конкурентоспроможність прикордонних
колективна
ІІІ кв.
д.е.н. Мікула Н.А.
монографія
регіонів
Частина І. Конкурентоспроможність прикордонних
територій: організаційно-економічні механізми
забезпечення
Кластери та конкурентоспроможність прикордонних
колективна
IV кв.
д.е.н. Мікула Н.А.
монографія
регіонів
Частина ІІ. Регіональні стратегії розвитку
транскордонних кластерів
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1.

Інші видання
Університетська освіта в умовах переходу до економіки знань монографія

ІІІ кв.

2.

Менеджмент сакрального туризму

IV кв.

3.

Соціогуманістична візія семантики збереження національної
ідентичності в системі інтелектуально-інноваційного
препринт
І кв.
розвитку регіону
Проблеми інституційного забезпечення інтелектуальнопрепринт
І кв.
інноваційного розвитку регіону
Традиція ремісництва та дефіцит кваліфікації на
професійному ринку праці робітничих кадрів Львівщини
препринт
І кв.
Збірник наукових праць
«Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України»
Фінансовий ринок України: глобалізація та євроінтеграція
збірник
червень
(1/69)
Стратегії розвитку регіонів: методологія розробки, механізми
збірник
червень
реалізації (2/70)
Структурні та інституціональні зміни в економіці
посттрансформаційного періоду: регіональні аспекти (3/71)
збірник вересень
Моніторинг розвитку промислових територіальних систем
збірник
жовтень
(4/72)
Інноваційний розвиток регіональних суспільних систем (5/73)
збірник
жовтень
Українські Карпати: проблеми і перспективи сталого
збірник листопад
розвитку (6/74)
Науково-практичний журнал
«Регіональна економіка», № 1
березень
«Регіональна економіка», № 2
червень
«Регіональна економіка», № 3
вересень
«Регіональна економіка», № 4
грудень

4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.

навчальний
посібник

д.е.н., проф.
Семів Л.К.
д.е.н. Шевчук Л.Т.
д.е.н., проф.
Вовканич С.Й.
к.е.н.
Максимчук М.В.
к.е.н. Садова У.Я.
д.е.н. Козоріз М.А.
д.е.н. Кравців В.С.
д.е.н. Мікула Н.А.
д.е.н. Іщук С.О.
д.е.н. Шевчук Л.Т.
д.е.н. Кравців В.С.

д.е.н. Кравців В.С.
д.е.н. Кравців В.С.
д.е.н. Кравців В.С.
д.е.н. Кравців В.С.
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