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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;
 процесів раціонального використання виробничого, трудового,
природно-ресурсного 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;
 проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів;
 просторової організації соціально-економічних систем.
Інститут також здійснює:
 розробку проектів програм соціально-економічного розвитку
різних територіальних одиниць;
 підготовку концептуальних, методичних, експертно-аналітичних,
прогнозних матеріалів, проектів законодавчих і нормативних актів;
 наукові експертизи та консультації з усіх напрямків своєї
наукової діяльності;
 організацію нарад, семінарів, конференцій;
При Інституті функціонує аспірантура і докторантура та діє
спеціалізована вчена рада Д 35.154.01 із правом захисту дисертацій на
здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук за
спеціальностями: 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». В Інституті діє також спеціалізована вчена рада
К 35.154.02 на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит».
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Організаційну структуру Інституту складають 8 наукових
підрозділів:

відділ регіональної економічної політики;

відділ регіональної екологічної політики;

відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону;

відділ прогнозування і моделювання розвитку регіону;

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.
Наукова діяльність Інституту у звітному році визначалася
основними напрямами наукових досліджень, відповідними програмами
і тематичними планами робіт, спрямованих на розробку наукових основ
сучасної регіональної політики. Відповідно до Постанови Президії
НАН України № 45 від 22.02.2006 р. «Про наукову та науковоорганізаційну діяльність Інституту регіональних досліджень НАН
України» головними напрямами наукової діяльності Інституту
регіональних досліджень НАН України є:

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 інноваційноінвестиційного забезпечення;

Перспективи розвитку транскордонного співробітництва та
посилення конкурентоспроможності прикордонних територій.
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І. ОСНОВНІ НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ ІНСТИТУТУ
У 2011 РОЦІ
Проведені протягом 2011 р. дослідження дозволили отримати ряд
важливих теоретичних та прикладних результатів:

сформульовано концептуальні засади та запропоновано
алгоритм здійснення адміністративно-територіальної реформи
в Україні;

обґрунтовано шляхи вдосконалення державної політики щодо
розвитку
рекреаційно-туристичної
сфери.
Визначено
перспективи та напрями розвитку природоексплуатуючих
галузей господарства областей Карпатського регіону на
засадах сталого розвитку;

сформульовано основні положення Концепції соціальної
організації праці в контексті нових викликів розвитку
українського суспільства, розроблено організаційне та
економічне забезпечення механізму її реалізації. Обґрунтовано
теоретико-методологічні засади дослідження соціальнодемографічного потенціалу регіону;

опрацьовано методичні підходи до оцінки потенціалу
модернізації промисловості регіону та розроблено систему
показників структурних складових цього процесу;

розроблено теоретико-методологічні основи дослідження
особливостей соціально-економічного розвитку малих міст
Карпатського регіону та формування системи діагностики
стану їх розвитку;

обґрунтовані нові методологічні підходи до аналізу і оцінки
ефективності
функціонування
регіонів
України
та
концептуальні засади побудови ефективних механізмів
управління фінансовим потенціалом регіонів;

досліджено сучасний стан та проблеми розвитку сільських
територій, обґрунтовано методичні підходи до класифікації
сільських територій та прогнозування їх розвитку;

розроблено новий методологічний підхід до комплексної
оцінки ефективності інвестиційної діяльності в регіоні,
побудовано оптимізовану структуру інвестування за
напрямками вкладень в економіку областей Західного регіону
України;
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обґрунтовано
напрями
вдосконалення
механізмів
транскордонної
конвергенції
конкурентоспроможності
регіонів, розроблено теоретико-методологічні підходи до
дослідження транскордонних ринків.
Проведено спільне виїзне засідання Відділення економіки НАН
України та Комітету з питань бюджету Верховної Ради України на тему
«Модернізація української економіки: національні пріоритети та
глобальні виклики» та круглий стіл «Розвиток сільських територій
України: стан, проблеми, перспективи».
За результатами досліджень у 2011р. підготовлено та надіслано
органам влади 72 доповідних, наукових записок, наукових доповідей,
методичних рекомендацій, з них впроваджено – 53.

5
II. ДАНІ ПРО ТЕМАТИКУ ТА ОБСЯГИ НДР
Дані про кількість та обсяги фінансування НДР, які виконувались
Інститутом у 2011 році:
Кількість тем
(проектів,
завдань)
Разом

В т. ч.
завершено у
звітному
році

2

3

4

5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

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 програм інших
центральних органів виконавчої
влади (із зазначенням назви кожної
окремої програми та її замовника)
1.3.
Тематика, яка виконувалась
за Державним замовленням на
науково-технічну
продукцію
з
пріоритетних напрямів розвитку
науки і техніки, що фінансувалось
за бюджетною програмою 6541050
1.4.
Проекти Державного фонду
фундаментальних досліджень

Обсяги
фінансування
(тис. грн.)
В т. ч. за
рахунок
коштів
Разом загального
фонду
Державног
о бюджету

6
Тематика, яка виконувалась
1.5.
за окремими завданнями відповідно
до Указів Президента України,
рішень Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України та
фінансувалася
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:
Українським
науково-технічним
центром (УНТЦ)
Російським гуманітарним науковим
фондом досліджень (РРГНФ)
Російським
фондом
фундаментальних
досліджень
(РФФД)
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)

1

1

60,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1

1

133,0

133,0

2

2

939,9

939,9

6

1

3225,2

3225,2

7
Тематика
прикладних
3.3.
досліджень, що фінансувалась за
бюджетною програмою 6541050
(Загальний
фонд
Державного
бюджету)
3.4.
Тематика, що фінансувалась
за обома бюджетними програмами
3.5.
Тематика, що фінансувалась
за
бюджетними
програмами
6541140, 6541160 та 6541180
(Загальний
фонд
Державного
бюджету)
5. Пошукова тематика:
4.1. Тематика, що фінансувалась за
бюджетною програмою 6541030
4.2. Тематика, що фінансувалась за
бюджетною програмою 6541050

2

–

1062,4

1062,4

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2

189,0

–

7

5609,5

5360,5

5. Госпдоговірна тематика:
5.1.
Тематика, що фінансувалась
за бюджетною програмою 6541030
–
(Спеціальний фонд Державного
бюджету)
5.2.
Тематика, що фінансувалась
за бюджетною програмою 6541050
2
(Спеціальний фонд Державного
бюджету)
ЗАГАЛОМ
14
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IІІ. ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ
ВІДОМЧОЇ , КОНКУРСНОЇ ТА ГОСПДОГОВІРНОЇ
ТЕМАТИКИ
У 2011 р. Інститутом проводились дослідження з 11 НДР, що
виконувались за рахунок бюджетних коштів НАН України,
зокрема 8 відомчих тем та 3 теми в рамках програмно-цільової та
конкурсної тематики НАН України. Виконувались також 1
конкурсна тема за фінансуванням іншого відомства та 2 роботи
госпдоговірної тематики за угодами з відповідними замовниками.
Із 14 НДР протягом звітного періоду завершено 7 тем.
ВИКОНАННЯ ВІДОМЧОЇ ТЕМАТИКИ
1. ОЦІНКА СТАНУ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВ
ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
РЕГІОНУ
Вид тематики: відомча (постанова бюро Відділення економіки
від 08.06.2010р., протокол №7.
№ державної реєстрації
0111U000707).
Науковий керівник теми: д.е.н., проф. В.С. Кравців
Основні виконавці: д.е.н., проф. Ю.І. Стадницький, д.е.н., проф.
О.І. Фурдичко, к.е.н. П.В. Жук, к.е.н. І.А. Колодійчук, к.е.н.
В.О. Полюга, к.е.н. О.І. Гулич
Термін виконання: І кв. 2011 р. – ІV кв. 2012 р.
Основні результати досліджень у звітному році:

здійснено системний аналіз впливу природно-ресурсних факторів
на сталий соціально-економічний розвиток регіонів та
виокремлено особливості такого впливу на розвиток гірських
територій, зокрема регіону Українських Карпат. З урахуванням
основних положень ратифікованих Україною міжнародних
правових актів та документів, що націлені на регулювання
відносин природокористування у гірських регіонах Європи,
визначено пріоритети у використанні природних ресурсів
Українських Карпат (В.С. Кравців, Ю.І. Стадницький, П.В. Жук);

розроблено методологічні основи дослідження впливу природноресурсного потенціалу на формування і розвиток соціальноекономічного середовища та етнокультурних особливостей
Українських Карпат (В.С. Кравців, О.І. Фурдичко, П.В. Жук,
О.І. Гулич, І.А. Колодійчук, В.О. Полюга);
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підготовлено методичні рекомендації щодо підходів до
визначення показників та індикаторів сталого використання
природно-ресурсного потенціалу гірського регіону в умовах
України, в основу яких покладено принципи природокористування, задекларовані у розділі 13 (Сталий розвиток
гірських регіонів) Декларації щодо довкілля та розвитку
«Порядок денний на 21 століття» (Ріо-де-Жанейро, 1992),
Рамковій конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат,
Рекомендаціях 296 (2010) «Сталий розвиток гірських регіонів і
досвід Карпатських гір» Конгресу місцевих і регіональних влад
Ради Європи.(П.В. Жук, О.І. Гулич, І.А. Колодійчук,
В.О. Полюга);
запропоновано принципи та критерії визначення показників та
індикаторів використання природних ресурсів регіону як
важливого фактора сталого розвитку гірських територій.
Зазначено, що гірські регіони України, зокрема Карпатський, є
унікальними природними комплексами визначної екологічної
цінності, разом з тим їм притаманні певні особливості, які
вимагають дотримання низки як загальних, так і специфічних
принципів у природокористуванні. Ключовими принципами
політики використання природних ресурсів гірського регіону
визначено: принцип господарської необхідності, принцип
збереження традицій та культури господарювання, принцип
переваг місцевого населення та місцевих громад; принцип
збереження природного багатства; принцип екологічності
природокористування; принцип допустимої еколого-економічної
компромісності. У відповідності до пропонованих принципів
розроблено систему критеріїв для визначення і оцінювання стану
та використання природних ресурсів. Розроблено та
запропоновано показники та індикатори сталого використання
мінерально-сировинних, земельних, лісових, водних, природних
рекреаційних ресурсів регіону (В.С. Кравців, П.В. Жук,
О.І. Гулич, І.А. Колодійчук, В.О. Полюга);
проведено аналіз сучасного стану, динаміки росту та визначено
перспективи
розвитку
галузей
господарства
областей
Карпатського регіону, орієнтованих на використання природних
ресурсів. Встановлено їх питому частку у сукупному обсязі
реалізації продукції, робіт та послуг, формуванні валової доданої
вартості, зайнятості населення у Закарпатській, Івано-
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Франківській, Львівській, Чернівецькій областях. На основі
оцінки запасів природних ресурсів областей регіону, сучасних
тенденцій розвитку вітчизняної та світової економіки визначено
перспективи
розвитку
галузей
господарства
областей
Карпатського регіону, орієнтованих на використання природних
ресурсів (П.В. Жук, О.І. Гулич, І.А. Колодійчук, В.О. Полюга);

визначено основні напрями вирішення проблем розвитку
природоексплуатуючих галузей економіки в регіоні: формування
відповідної інвестиційної політики та сприятливого режиму
оподаткування; застосування програмного підходу; налагодження
державно-приватного партнерства; досягнення високого ступеня
повноти та комплексності використання природних ресурсів;
забезпечення більш повного державного контролю за
використанням природних ресурсів та продуктів їх переробки,
підвищення їх соціально-економічної віддачі територіям,
недопущення одноосібного присвоєння природноресурсної ренти
господарюючими суб’єктами; безумовне дотримання принципів
екологічності
у
природокористуванні
та
забезпечення
відтворення природних ресурсів (В.С. Кравців, П.В. Жук,
О.І. Гулич, І.А. Колодійчук, В.О. Полюга);

здійснено аналіз стану рекреаційно-туристичної діяльності в
регіонах України, висвітлено найгостріші проблеми розвитку
галузі та окреслено перспективи розвитку регіональних
рекреаційно-туристичних комплексів. Запропоновано шляхи
вдосконалення державної політики щодо розвитку рекреаційнотуристичної сфери, які враховані при підготовці Концепції
Державної цільової програми розвитку туризму і курортів до
2020 року (О.І. Гулич).
За результатами проведених досліджень у 2011 році опубліковано
2 монографії, 1 навчальний посібник, 2 брошури, 26 статей, 20 тез
доповідей.
Результати досліджень апробовані на 41 міжнародних,
всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах та
круглих столах.
За результатами досліджень у звітний період підготовлено наукову
доповідь, методичні рекомендації та 11 науково-аналітичних та
доповідних записок, які направлено в органи виконавчої влади різного
рівня, з них впроваджено – 5.
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МОДЕРНІЗАЦІЯ
ПРОМИСЛОВОГО
ПОТЕНЦІАЛУ
КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ
Вид тематики: відомча (постанова бюро Відділення економіки
НАН України від 30.09.2010 р., протокол №10. № державної
реєстрації 0111U000711).
Науковий керівник теми к.е.н., с.н.с. С.Л. Шульц
Основні виконавці: д.е.н., проф. С.Й. Вовканич, д.г.н., проф.
С.М. Писаренко, к.е.н. М.В. Максимчук, к.е.н. О.М. Луцків
Термін виконання: І кв. 2011 р. – ІV кв. 2012 р.
Протягом звітного періоду отримано наступні теоретичні та
практичні результати:

досліджено стан та тенденції розвитку промисловості
Карпатського регіону в контексті процесів структурної
диверсифікації промисловості та особливості інноваційноінвестиційної діяльності промислових підприємств. Визначено
проблемні питання трансформації промислового потенціалу,
зокрема низької ефективності санації великих підприємств,
недостатньої активності оновлення основних виробничих засобів,
відсутності державних замовлень, поширення практики роботи на
давальницькій сировині тощо (С.Л. Шульц, О.М. Луцків);

проаналізовано існуючі методичні підходи до оцінки
промислового потенціалу регіону, які базуються на адитивних
показниках часткових потенціалів - трудового, природноресурсного,
інституційно-управлінського,
інноваційного,
технологічного,
інвестиційного,
матеріально-технічного,
структурного тощо. Обґрунтовано доцільність використання
методики
інтегральної
оцінки
потенціалу
модернізації
промисловості, яка базується на використанні методів лінійного
програмування, факторно-індексного аналізу, виробничих
функцій, кореляційно-регресійного аналізу тощо (М.С. Габрель);

досліджено особливості впливу концентраційних процесів у
виробничій сфері на просторову організацію економіки країни та
її регіонів. Визначено рівень регіональної економічної
концентрації за показниками концентрації обсягів виробництва,
зайнятості населення та введення в дію основних засобів
(С.Л. Шульц);
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проаналізовано чинники та особливості формування і
функціонування інноваційної складової промислового потенціалу
Карпатського регіону. Визначено систему показників, що
відображають рівень інноваційності промислового потенціалу
регіону. Розраховано коефіцієнт асиметричності інноваційного
розвитку регіонів (О.М. Луцків);

досліджено проблематику модернізації промисловості на засадах
використання історично-економічного підходу, визначено її
еволюційні відмінності та з’ясовано характерні ознаки сучасного
періоду
модернізації. Визначено інституційні чинники
проведення індустріалізації промисловості міжвоєнного періоду,
повоєнної відбудови господарства УРСР та індустріалізації
Західного регіону України, та їх наслідки для сучасного розвитку
промисловості країни (М.В. Максимчук);

розкрито сутність проблеми формування олігопольної структури
конкуренції в галузях промисловості та досліджено її вплив на
зміщення підприємницьких переваг, зокрема щодо збереження
ринкового домінуючого становища на попередньому ринку та
удосконалення існуючої продукції, а не до відкриття нових
ринків збуту; модернізації і виробництва технологічно нової
продукції (І.Б. Назаркевич);

проаналізовано особливості формування ринку промислової
продукції Карпатського регіону та здійснено оцінку
конкурентоспроможності промислової продукції регіону на
внутрішньому та зовнішніх ринках. Запропоновано методичний
підхід до аналізу внутрішнього ринку України, який передбачає
оцінку впливу екзогенних і ендогенних чинників на його
розвиток та визначення спрямованості руху потоків промислової
продукції регіонів України (Н.М. Попадинець).
За результатами виконання теми за звітний період опубліковано 1
монографію, 1 збірник наукових праць, 2 брошури, 38 статей та 33 тези
конференцій.
Підготовлено та направлено до органів влади різних рівнів 5
доповідних записок, з них 4 впроваджено.
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ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ
ПРОБЛЕМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
МАЛИХ МІСТ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ КАРПАТСЬКОГО
РЕГІОНУ)
Вид тематики: відомча (постанова бюро Відділення економіки
НАН України від 08.06.2010р., протокол № 7. № державної
реєстрації 0111U000709 ).
Науковий керівник теми: д.е.н., проф. Л.Т. Шевчук
Основні виконавці: к.е.н. С.Д. Щеглюк, к.е.н. Я.В. Шевчук, к.е.н.
М.І. Мельник, к.е.н. О.І. Шевчук, к.е.н. О.В. Кушнірецька,
Л.П. Казьмір
Термін виконання: І кв. 2011 р. – ІV кв. 2012 р.
Основні теоретичні та практичні результати, отримані протягом
звітного періоду:
розроблено
теоретико-методологічні
основи
вивчення
особливостей розвитку малих міст Карпатського регіону.
Здійснено класифікацію малих міст за різними ознаками.
Розроблено систему індикаторів для здійснення діагностики
соціально-економічного стану малих міст Карпатського регіону,
яка базується на статистичних кількісних та отриманих в
результаті анкетування якісних показниках (Л.Т. Шевчук);
розроблено методику дослідження особливостей соціальноекономічного розвитку малих міст Карпатського регіону, яка
базується на поєднанні результатів соціологічного опитування та
розрахункових даних на основі показників моніторингу розвитку
малих міст, що дало змогу розширити й доповнити існуючі
методики оцінки розвитку малих міст (Л.Т. Шевчук);
обґрунтовано необхідність здійснення експертної оцінки
стартових умов і сценаріїв соціально-економічного розвитку
малих міст на основі уніфікованих критеріїв і шкал. Для
діагностики проблем соціально-економічного розвитку малих
міст Карпатського регіону та ідентифікації можливостей їх
розв’язання розроблено анкету для опитування міських голів,
депутатів міських рад та лідерів місцевих громадських
організацій (Л.П. Казьмір);
систематизовано нормативно-правові документи, що регулюють
соціально-економічний розвиток малих міст. Окреслено
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проблеми у системі нормативно-правового забезпечення
соціально-економічного розвитку малих міст, обґрунтовано
напрями їх вирішення (С.Д. Щеглюк);

окреслено методологічні аспекти дослідження бізнес-середовища
малих міст в умовах інституційних трансформацій; встановлено
наслідки шокової ліберально-ринкової трансплантації інститутів
в країні; узагальнено методологічні підходи подолання
інституційної неефективності в бізнес-середовищі малих міст та
визначено основні домінанти якісного вдосконалення його
інститутів (М.І. Мельник);

досліджено засадничі чинники системи управління та
адміністрування соціально-економічного розвитку міст регіону,
проаналізовано можливості впровадження новітніх технологій в
управлінні малими містами, розроблено систему індикаторів до
оцінювання управлінської складової розвитку малих міст
(О.В. Кушнірецька);

визначено проблеми розвитку освітніх процесів у малих містах
Карпатського регіону, запропоновано нові підходи для
підвищення якості освіти мешканців гірських територій
(А.В. Шевчук);

досліджено сучасну регіональну політику розвитку автомобільної
інфраструктури в Україні та шляхи її оптимізації. Розкрито
транспортні проблеми розвитку малих міст на прикладі
Карпатського регіону (Я.В. Шевчук);

розкрито демографічні проблеми розвитку малих міст
Карпатського регіону та обґрунтовано напрями їх вирішення
(О.І. Шевчук);

здійснено аналіз проблем працересурсного забезпечення
соціально-економічного розвитку малих міст регіону та
особливостей розвитку трудового потенціалу малих міст
(О.В. Кушнірецька).
За результатами виконання теми за звітний період опубліковано 4
монографії, 1 збірник наукових праць, 87 статей та 42 тези
конференцій.
Підготовлено та направлено до органів влади різних рівнів 11
доповідних записок, з них впроваджено 11.
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СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ
КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ
Вид тематики: відомча (постанова Бюро Відділення економіки
НАН України від 08.06.2010 р., протокол №7. № державної
реєстрації 011U000706).
Науковий керівник теми: д.е.н., проф. У.Я. Садова
Основні виконавці:
д.е.н., проф. Л.К. Семів, к.ф.н.
С.О. Цапок, к.е.н. В.Я. Бідак, к.е.н. С.І. Князєв, к.пс.н. А.Й. Ваврик,
к.г.н. Р.Т. Теслюк
Термін виконання: І кв. 2011 р. – ІV кв. 2012 р.
Основні результати досліджень у звітному році:
досліджено суть поняття «трансформаційна структура» соціальнодемографічного потенціалу регіону. Запропоновано матричний
підхід до формування моделі соціально-демографічного потенціалу та аналізу його трансформаційної структури (У.Я. Садова);
узагальнено теоретико-методологічні засади дослідження
проблем використання дитячої праці у регіоні. Розроблено
програму,
методичний
інструментарій та
організовано
обстеження відношення населення регіону до дитячої зайнятості
та фінансових механізмів покриття затрат, пов’язаних із
задоволенням дитячих економічних потреб (У.Я. Садова);
обґрунтовано, що концептуальні підходи до вивчення соціальнодемографічного потенціалу (СДП) у нових економічних умовах
(глобалізація економіки, перехід до економіки та суспільств
знань) мають базуватися на синергетичній теорії багатовимірності і
динамічності глобальних, національних та регіональних процесів.
Використання вказаного концептуального підходу передбачає
розроблення теоретико-методичних підходів до проведення аналізу
взаємодій (взаємовпливів) основних векторів цього системного
явища (СДП) на регіональному та позарегіональному рівнях.
Визначено системні ознаки СДП (Л.К. Семів);
проаналізовано міграційну активність громадян країни та її
регіонів, зокрема Карпатського регіону. Відмічено тривалий
період скорочення її обсягів у результаті посиленого виїзду в
трудову міграцію. Відзначено також незначний міграційний
приріст населення країни та деяких регіонів. Встановлено, що
серед спонукальних причин міграції з Карпатського регіону
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домінують передовсім причини економічного характеру
(В.Я. Бідак);
досліджено: динаміку вікової структури населення регіону
впродовж
останніх
десятиліть,
особливості
зайнятості
працеактивного населення та потреби регіону в кадрах, деякі
аспекти підготовки фахівців та кваліфікованих робітників, стану
здоров’я мешканців території (С.О. Цапок);
визначено соціальні та економічні наслідки безробіття на макрота індивідуальному рівні (А.Й. Ваврик);
проаналізовано чинне нормативно-правове поле регулювання
явищ та процесів, що детермінуються інтелектуальною
компонентою. Обґрунтовано необхідність розробки комплексної
програми розвитку інтелектуального потенціалу країни з
врахуванням загальнодержавних цілей розвитку та здійснення
постійного моніторингу реалізації управлінських рішень через
оціночні показники інтелектуальної компоненти соціальнодемографічного потенціалу (М.М. Біль);
визначено основні методи впливу на соціально-демографічний
потенціал людини в розрізі його компонент, виходячи з
домінуючих проблем у цій сфері, та домінантні методи
управління
ефективністю
використання
інтелектуальної
компоненти соціально-демографічного потенціалу територіальної
суспільної системи (М.М. Біль);
досліджено особливості трансформацій у структурі соціальнодемографічного потенціалу на прикладі областей Карпатського
регіону України в розрізі демографічної, економічної,
інтелектуальної та соціальної компонент. Встановлено основні
тенденції в компонентній структурі соціально-демографічного
потенціалу областей Карпатського регіону за період 20052010 рр. (М.М. Біль);
здійснено інтегральну оцінку якості життя населення (ЯЖН)
Львівської області за допомогою статистичного методу
індексного аналізу. Для проведення територіально-компонентної
характеристики
якості
життя
населення
регіону
за
результативними показниками-індикаторами, їх згруповано у 4
блоки (стан здоров’я населення, освіченість, добробут та якість
довкілля). Визначено асиметрію у рівнях розвитку сфери охорони
здоров’я регіону (Р.Т. Теслюк);
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на основі аналізу демографічних показників виявлено головні
сучасні демографічні тенденції в Карпатському регіоні (КР)
України (зокрема: сповільнення темпів скорочення загальної
чисельності населення КР, уповільнення зближення коефіцієнтів
народжуваності та смертності, старіння населення, скорочення
чисельності осіб у віці, молодшому за працездатний, зростання
показника середньої очікуваної тривалості життя при народженні
тощо) та визначено основні чинники їх прояву (Р.Т. Теслюк);

проаналізовано рівень задоволення попиту на ринку соціальних
послуг коштами державного та місцевого бюджетів. Здійснено
аналіз можливості співіснування на ринку соціальних послуг
закладів державного підпорядкування, а також недержавних та
благодійних організацій, джерела їх фінансування, та умови
ліцензування (Л.В. Ковальчук).
За результатами виконання теми за звітний період опубліковано
2 монографії, 17 статей та 22 тези конференцій. Основні результати
досліджень доповідалися на 27 науково-практичних конференціях.
Підготовлено та направлено до органів влади 2 доповідні записки
5.

ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ
Вид тематики: відомча (постанова бюро Відділення економіки
НАН України від 25.11.2009 р., протокол №8. № державної
реєстрації 0110U002027).
Керівники теми: д.е.н, проф. Є.І. Бойко , д.е.н. доц.
В.В. Борщевський
Відповідальні виконавці: д.е.н. В.Б. Войцеховський, к.е.н.
І.Р. Залуцький, к.е.н. Ф.А.Важинський, к.е.н. Х.М. Притула, к.е.н.
В.Є. Крупін, к.н. з д.упр. І.М. Куліш
Терміни виконання: I кв. 2010 р. – IV кв. 2012 р.
Протягом звітного періоду отримано наступні теоретичні та
практичні результати:

визначено пріоритети перспективного розвитку сільських
територій, обґрунтовано напрями
диверсифікації та
сформульовано принципи кооперації виробництва на сільських
територіях,
дано
оцінку
перспектив
розвитку
несільськогосподарських видів економічної діяльності на
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сільських територіях (Ф.А. Важинський, І.Р. Залуцький,
В.Є. Крупін);
проаналізовано існуючі підходи до типізації та ідентифікації
сільських територій та визначено критерії їх класифікації.
Розроблено методичні підходи до класифікації сільських
територій. Визначено показники, які необхідно використовувати
для класифікації сільських територій за економічним,
демографічним та просторовим критеріями (В.В. Борщевський ,
Х.М. Притула , І.М. Куліш);
досліджено та проаналізовано ризики ресурсного забезпечення
розвитку сільських територій та здійснено оцінку ресурсного
потенціалу розвитку сільських територій (Х.М. Притула,
Ф.А. Важинський, В.Є. Крупін);
досліджено проблеми інвестиційного забезпечення розвитку
сільських територій. Розглянуто основні джерела інвестицій,
визначено основні чинники та шляхи покращення інвестиційного
клімату
на
сільських
територіях
(Ф.А. Важинський,
Х.М. Притула);
визначено самодостатні можливості функціонального розвитку
сільських територій, головною передумовою яких є завершення
проведення адміністративно-територіальної реформи, визначення
території юрисдикції кожної сільської громади. Запропоновано
напрями формування достатньої бази оподаткування на території
юрисдикції територіальної громади (В.В. Борщевський ,
Х.М. Притула );
досліджено існуючі методи прогнозування та обгрунтовано їх
вибір для прогнозування розвитку сільських територій.
Проаналізовано існуючі ризики при здійсненні прогнозування
розвитку
сільських
територій
(В.Б. Войцеховський,
В.В. Борщевський , Х.М. Притула );
проведено експертне опитування стосовно існуючих зовнішніх і
внутрішніх ризиків розвитку сільських територій з метою
здійснення їх моніторингу та розробки системи управління
ризиками (В.В. Борщевський , Х.М. Притула , І.М. Куліш);
проаналізовано існуючу соціально-демографічну ситуацію на
сільських територіях Львівської області та розроблено
рекомендації щодо її покращення (І.М. Куліш).
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За результатами виконання теми за звітний період опубліковано
2 брошури, збірник наукових праць, 38 статей та 12 тез конференцій.
Підготовлено та направлено до органів влади 6 розробок, з них
впроваджено – 4.
МЕХАНІЗМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ
Вид тематики: відомча (постанова бюро Відділення економіки
НАН України від 25.11.2009 р., протокол №8. № державної
реєстрації 0110U002026)
Науковий керівник теми: – д.е.н., проф. М.А. Козоріз
Основні виконавці: д.е.н. І.З. Сторонянська, д.е.н., проф.
С.А. Давимука, к.е.н. О.М. Люткевич, к.е.н. Я.Я. Пушак, к.е.н.
Г.В. Возняк, к.е.н. Л.Я. Беновська
Термін виконання: І кв. 2010 р. – IV кв. 2011 р.
Основні результати досліджень у звітному році:

обґрунтовано концептуальні засади побудови ефективних
механізмів управління фінансовим потенціалом регіонів. На
основі проведених досліджень та виявлених суперечностей між
державною фінансовою політикою і механізмами її реалізації на
місцях запропоновані нові методологічні підходи до аналізу і
оцінки ефективності функціонування регіонів України
(М.А. Козоріз);

розроблено концепцію формування системи управління
фінансовим потенціалом регіону, яка ґрунтується на застосуванні
процесного підходу та передбачає: управління процесом
формування потенціалу і його елементів; управління процесом
використання потенціалу для фінансування поточних і
капітальних витрат усіх суб'єктів регіональної економіки;
управління процесом нарощування потенціалу на макро-, мезо-,
мікрорівнях;
управління
фінансовими
відносинами
та
фінансовими ризиками, що виникають в процесі формування,
використання
і
нарощення
потенціалу
регіону
(І.З. Сторонянська);

обґрунтовано підходи до підвищення ефективності використання
фінансового потенціалу регіону шляхом реформування
міжбюджетних відносин Державного бюджету України з
6.
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місцевими бюджетами, яке полягає в поетапному переході від
пріоритетності бюджетного вирівнювання до бюджетного
регулювання, шляхом поступової передачі у законодавчому
порядку місцевим бюджетам окремих загальнодержавних доходів
або їх частини (І.З. Сторонянська);
визначено основне коло економічних, правових, соціальних,
політичних проблем управління фінансовим потенціалом регіону,
подолання яких сприятиме зростанню ефективності його
використання, підвищенню рівня фінансової забезпеченості
регіонального розвитку, зниженню рівня дотаційності регіонів
України,
запуску
механізмів
забезпечення
фінансової
спроможності регіонів (М.А. Козоріз, С.А. Давимука);
опрацьовані методичні підходи для визначення фінансового
потенціалу домогосподарств України (О.М. Люткевич);
розроблено методику розрахунку бюджетного потенціалу
регіону. Визначено обсяг реального та резервного бюджетних
потенціалів західних областей України. Запропоновано напрямки
удосконалення механізму формування бюджетного потенціалу
регіону (Я.Я. Пушак);
удосконалено комплексний методичний підхід до оцінки
фінансового потенціалу реального сектора економіки регіону,
який включає сукупність якісних та кількісних характеристик
фінансових
ресурсів
підприємств,
їх
здатність
до
самовідтворення та дозволяє розширити можливості для більш
надійного аналізу і прогнозування діяльності підприємств
регіону. (Г.В. Возняк);
обґрунтовано наукові засади формування та використання
фінансового потенціалу реального сектора економіки регіону.
Запропоновано напрями ефективного використання фінансового
потенціалу реального сектора, які передбачають оптимізацію
структури фінансових ресурсів підприємств (Г.В. Возняк);
визначено напрямки застосування інноваційних методів
управління людським капіталом; використання інформаційнокомунікаційних технологій в управлінні фінансами регіону та
підвищення інноваційної активності суб’єктів господарювання
регіону (Л.Я. Беновська);
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розроблено механізм створення недержавних пенсійних фондів
для працівників бюджетних установ. Запропоновано комплекс
заходів щодо підвищення ефективності фінансового механізму
функціонування недержавних пенсійних фондів в Україні, які
спрямовані на раціональне використання внутрішнього
фінансового потенціалу регіону (І.М. Динь);

запропоновано комплексний методичний підхід до оцінки
кредитного потенціалу регіону. Запропоновано механізм
управління кредитним потенціалом регіону, дія якого спрямована
на підвищення ефективності регіональної кредитної політики та
регіонального кредитування (І.С. Музика).
За результатами виконання теми за звітний період опубліковано
2 монографії, 2 брошури, 2 збірники наукових праць, 3 підручники,
49 статей та 26 тез конференцій.
Підготовлено та направлено до органів влади 7 розробок, з них
впроваджено – 7.
7.

ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РЕГІОНІ І
ВИЗНАЧЕННЯ ВАЖЕЛІВ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
Вид тематики: відомча (постанова бюро Відділення економіки
НАН України від 08.06.10 р., протокол № 7. № державної
реєстрації 0111U000710).
Науковий керівник теми: д.е.н., проф. С.О. Іщук
Відповідальні виконавці: д.е.н., проф. В.І. Павлов, к.е.н.
Т.В. Кулініч, к.е.н. І.В. Андел
Термін виконання: I кв. 2011 р. – IV кв. 2012 р.

Основні результати досліджень у звітному році:
запропоновано новий методологічний підхід до комплексної
оцінки ефективності інвестиційної діяльності в регіоні, згідно з
яким досліджується як структура напрямків вкладень (у
галузевому і територіальному розрізі), так і структура інвестицій
у розрізі джерел їх фінансування. (С.О. Іщук);

на основі застосування методу факторного індексного аналізу
сформовано математичний апарат (систему багатофакторних
індексних моделей) для визначення ефективності інвестиційної
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діяльності в регіоні через призму відносних показників віддачі
від інвестицій в основний капітал суб’єктів усіх видів
економічної діяльності. Розроблено методичний інструментарій,
що дозволяє провести багатоваріантну оцінку впливу
структурних трансформацій на галузево-територіальному рівні на
ефективність інвестиційної діяльності в регіоні (С.О. Іщук,
Т.В. Кулініч);

за розробленим методичним інструментарієм проведено
комплексну оцінку інвестиційної діяльності в 7 областях
(Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській,
Рівненській, Тернопільській і Чернівецькій) Західного регіону
України) за період 2005-2010 рр. Здійснено аналіз інвестицій в
основний капітал регіону за джерелами їх фінансування і за
напрямками вкладень у галузевому розрізі, тобто за видами
економічної діяльності. Визначено ефективність інвестиційних
процесів і основні тенденції їх розвитку в областях Західного
регіону шляхом розрахунку трьох ключових показників
(коефіцієнта оновлення основних засобів, інвестовіддачі і
рентабельності
інвестицій),
представлених
у
динаміці.
Обґрунтовано напрямки оптимізації капіталовкладень, а відтак –
трансформацій у структурі економіки регіону, на підставі
обраних критеріїв ефективності використання інвестиційних
ресурсів (С.О. Іщук, Т.В. Кулініч, І.В. Андел, Г.С. Стефанишин,
О.І. Лиса, С.М. Ткач, Л.Й. Ситар, Г.В. Горин).
За звітний період опубліковано: 4 монографії, 3 навчальні
посібники, 1 брошура (методичні рекомендації), 34 статті у фахових
виданнях, 35 тез конференцій. Основні результати досліджень
доповідалися на 23 науково-практичних конференціях.
Підготовлено та направлено до органів влади 10 розробок, з них
впроваджено – 9.
8.

РОЗВИТОК ТРАНСКОРДОННИХ РИНКІВ ТА ОЦІНКА ЇХ
КОН’ЮНКТУРИ
Вид тематики: відомча (постанова бюро Відділення економіки
НАН України від 30.09.2010 р., протокол №10. № державної
реєстрації 0111U000708)
Науковий керівник теми: д.е.н., проф. Н.А. Мікула
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Основні виконавці: д.е.н., проф. П.Ю. Бєлєнький, к.ф.-м.н.
В.В. Демченко, к.е.н. Є.Е. Матвєєв, к.е.н. О.І. Пастернак, к.е.н.
І.Р. Тимечко
Термін виконання: I кв. 2011 р. – IV кв. 2012 р.
Основні результати досліджень за темою у звітному році:
проаналізовано світовий та вітчизняний досвід із питань
функціонування
транскордонних
ринків,
визначено
закономірності їх формування. Досліджено діючі у сучасній
економіці механізми функціонування транскордонних ринків.
Встановлено що внутрішній прикордонний регіональний ринок
об’єктивно функціонує в транскордонному конкурентному
середовищі (Н.А. Мікула, І.Р. Тимечко);
опрацьовані теоретичні засади функціонування транскордонних
ринків, зокрема обґрунтовано поняття транскордонного ринку як
взаємопов’язаних регіональних ринків товарів, послуг, капіталів,
праці тощо в межах транскордонного регіону (Н.А. Мікула,
Є.Е. Матвєєв);
розроблено методологічні підходи щодо сутності кон’юнктури
транскордонних ринків. Виявлено, що транскордонні ринки
мають важливе економічне значення, що виокремлює їх серед
інших ринків, оскільки на них відображаються економічні
відносини між виробниками та мешканцями прикордонних
територій суміжних країн (Н.А. Мікула, І.Р. Тимечко);
досліджено вплив кордону на функціонування транскордонного
ринку як бар’єру для вільного руху товарів, послуг, осіб та
капіталів. Виявлено особливості функціонування транскордонного ринку: відмінні правові, митні, податкові середовища
сусідніх країн, транзитність території, спільність природних
ресурсів, відмінності у культурних середовищах і менталітеті
(О.П. Жук, Ю.О. Цибульська, О.Б. Цісінська, О.З. Федоришин);
здійснено структуризацію транскордонних ринків за рядом
критеріїв: за економічним призначенням об’єктів ринкових
відносин; за ступенем обмеження конкуренції; за характером
продажу; за ступенем регулювання; за ступенем насиченості; за
відповідністю
законодавчим
нормам
(Н.А.
Мікула,
В.В. Демченко);

24


досліджено функціонування транскордонних ринків, різного
економічного призначення: транскордонний товарний ринок,
ринок послуг, фінансовий ринок, науково-технічних знань,
культурних цінностей, природних ресурсів (Є.Е. Матвєєв.
В.М. Черторижський);

розроблено низку рекомендацій державним та регіональним
органам влади з метою розвитку транскордонних ринків
(Н.А. Мікула, В.В. Демченко, І.Р. Тимечко).
За результатами проведеного дослідження опубліковано 23 статті
та 7 тез конференцій. Результати досліджень апробовано на
12 міжнародних конференціях та семінарах.
Підготовлено і направлено органам влади різних рівнів
4 аналітичні та доповідні записки, з них 4 впроваджено.
ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВА ТЕМАТИКА НАН УКРАЇНИ
РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ В
УМОВАХ СИСТЕМНОЇ КРИЗИ
Вид тематики: відомча (Цільова програма наукових досліджень
НАН України «Україна – ХХІ століття: стратегічні пріоритети
соціально-економічного розвитку». Постанова Бюро Відділення
економіки НАН України від 11.06.2009р., протокол №226/5-11.
№ державної реєстрації 0109U007082).
Науковий керівник теми: д.е.н., проф. У.Я. Садова
Відповідальні виконавці: д.е.н., проф. Л.К. Семів, к.ф.н. С.О. Цапок,
к.е.н. В.Я. Бідак, к.е.н. С.І. Князєв, к.пс.н. А.Й. Ваврик, к.г.н.
Р.Т. Теслюк
Термін виконання: ІІІ кв. 2009 р. – IV кв. 2011 р.
За звітний період:

сформульовано основні положення Концепції соціальної
організації праці в контексті нових викликів розвитку
українського
суспільства,
розроблено
організаційне
та
економічне забезпечення механізму її реалізації. Обгрунтовано
нове розуміння ролі організації праці в забезпеченні соціально
орієнтованого економічного розвитку українського суспільства та
потребу модернізації економіки регіонів України (через
мобілізацію ресурсів регіональної економіки та нові тенденції
урбанізації середовища людської життєдіяльності) (У.Я. Садова);
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досліджено стан та проблеми ефективності механізму
регулювання соціально-трудових систем, організованих на
засадах найманої праці. Здійснено порівняльний аналіз окремих
моделей організації соціально-трудових систем (за ознаками
кваліфікаційних характеристик представників найманої та
освітньої праці). Проведено узагальнення методів регулювання
соціально-трудових систем. Адаптовано ідеї темпологічнохорологічної парадигми до потреб соціальної економіки та
політики та сформовано теоретико-методичне забезпечення
формування на цій основі проекту Концепції соціальної
організації праці (У.Я. Садова);
досліджено особливості трудової діяльності в умовах переходу до
економіки знань. Розроблено підходи до оцінки впливу знаннєвих
факторів на трудову діяльність, які базуються на використанні
інструментарію
кореляційно-регресійного
моделювання
(Л.К. Семів);
обґрунтовано нові структурні елементі організації праці.
Доповнено та розвинуто такий структурний елемент організації
праці як управління персоналом. Запропоновано теоретичний
підхід, у якому обґрунтовується тісний зв'язок по лінії
«суспільство нового типу, нове підприємство, нова технологія,
нове управління персоналом», елементи якого є залежними,
нероздільно зв’язаними між собою (Л.К. Семів);
розкрито особливості розвитку сфери HR-менеджменту у
знанієвому суспільстві; з’ясовано
нові функції
HR –
менеджменту; простежено зміни, які внесла віртуальна природа
господарської діяльності організацій в усі сторони соціальнотрудових відносин (Л.К. Семів);
визначено сучасні проблеми на рівні регіональної соціальнотрудової системи у підготовці кадрів з метою забезпечення
належної конкурентоспроможності робочої сили. Обґрунтовано
заходи щодо створення умов для стабілізації соціально-трудових
відносин та організації праці за рахунок: змін у фіскальній та
регуляторній політиці, трансформації галузевої структури
зайнятості, сприяння розвитку самозайнятості та зайнятості на
малих та середніх підприємствах; підвищення трудової
мобільності, тощо (В.Я. Бідак);
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вивчено взаємозв’язок міграційної активності населення та рівня
сформованості регіональної соціально-трудової системи, а також
особливостей міграційної поведінки жителів регіону та
можливостей використання їх у соціально-демографічній
політиці на регіональному рівні. (С.О. Цапок);
досліджено питання професіоналізму особистості в сучасних
соціально-економічних умовах, проаналізовано його два взаємозалежні аспекти – соціальний та психологічний. Обґрунтовані
нові вимоги до формування працівника ринкового типу та культурний і морально-етичний аспект професійності (А.Й. Ваврик);
досліджено особливості регулювання зайнятості в умовах
активізації міжрегіональних міграційних процесів (міжрегіональної міграції в середині країни і транскордонної міграції між
регіонами сусідніх країн зі статусом прикордонних). З’ясовано
позитивні та негативні впливи міжрегіональних міграційних
процесів на сферу зайнятості, що розподілені за макро-, мезо-,
мікро- та особистісним рівнями (М.М. Біль);
виокремлено головні демографічні детермінанти розвитку ринку
праці Карпатського регіону в 1995-2010 рр. Визначено
регіональні особливості динаміки структурних змін у статусах
зайнятості в регіонах України (Р.Т. Теслюк);
виявлено головні географічні особливості перебігу процесів
формування чисельності населення та тенденції демографічних
змін на мезорегіональному рівні у міських поселеннях та
сільських районах Львівської області у 2003-2010 рр. Встановлено, що на тлі загальнообласного від’ємного природного
приросту населення позитивний приріст властивий більшості
малих міст, районних центрів та смт. Виявлено, що позитивне
міграційне сальдо властиве передусім малим містам та смт;
міським поселенням поблизу Львова і середніх міст; центрам
районів. Підтверджено факт значної привабливості приміських
зон для проживання та діяльності населення (Р.Т. Теслюк);
розроблено методику проведення повторного соціологічного
опитування роботодавців Львівщини на предмет наявності та
потреби підприємств області у робітничих кадрах. На основі
аналізу отриманих в ході дослідження анкет, встановлено, що
зміни ситуації на ринку праці області внаслідок системної кризи
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стосувались трьох напрямів: зміни у структурі зайнятих;
зниження попиту на працівників робітничих професій та зміни у
його структурі; зростання кваліфікаційних вимог до працівників
робітничих професій на ринку праці (Н.І. Андрусишин).
За результатами виконання теми у звітному періоді опубліковано
2 монографії, 1 навчальний посібник, 8 статей та 15 тез конференцій.
Основні результати досліджень доповідалися на 33 науковопрактичних конференціях.
Підготовлено та направлено до органів влади різних рівнів
6 доповідних та аналітичних записок, впроваджено – 6.
2.

ТРАНСКОРДОННА
КОНВЕРГЕНЦІЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ
Вид тематики: відомча (Цільова програма наукових досліджень
НАН України «Україна – ХХІ століття: стратегічні пріоритети
соціально-економічного розвитку». Постанова Бюро Відділення
економіки НАН України від 11.06.2009р., протокол №226/5-11.
№ державної реєстрації 0109U007083).
Науковий керівник теми: д.е.н., проф. Н.А. Мікула
Відповідальні виконавці: д.е.н., проф. П.Ю. Бєлєнький, к.ф.-м.н.
В.В. Демченко, к.е.н. Є.Е. Матвєєв, к.е.н. О.І. Пастернак
Термін виконання: ІІІ кв. 2009 р. – IV кв. 2011 р.
За звітний період:

розроблено методологічні підходи щодо дослідження механізмів
конвергентності транскордонних просторів. Визначено транскордонну конвергенцію механізмів конкурентоспроможності, як
зближення механізмів, які використовуються сусідніми країнами
і їх регіонами для підвищення конкурентоспроможності, в
транскордонному просторі; запозичення чи поширення дії
існуючих механізмів конкурентоспроможності на сусідні
території; формування спільних механізмів у транскордонному
регіоні для набуття останнім конкурентних переваг (Н.А. Мікула,
І.Р. Тимечко);

класифіковано проблеми, які вирішуються в рамках транскордонного
співробітництва
за
ознаками
галузевої
приналежності, масштабності вирішення, наявності існуючих
механізмів тощо. Виявлено, що міжрегіональні диспропорції

28







економічного розвитку в транскордонному просторі характеризуються неоднаковою динамікою на різних кордонах
суміжних держав, що дало можливість обґрунтувати недоцільність використання єдиного (універсального) механізму
конвергенції конкурентоспроможності прикордонними регіонами
України у транскордонних просторах (Н.А. Мікула,
Є.Е. Матвєєв).
узагальнено досвід транскордонної конвергенції конкурентоспроможності регіонів ЄС, виокремлено позитивні та негативні
ефекти транскордонної конвергенції: торгові ефекти (розвиток
торгової інфраструктури, узгодження стандартів якості);
спільного ринку (вдосконалення виробництва тощо); рух
факторів виробництва (зростання обсягів залучених прямих
інвестицій) та ін. (О.П. Жук, Ю.О. Цибульська, О.З. Федоришин,
В.М. Черторижський, І.Р. Тимечко);
досліджено діючі у сучасній економіці механізми транскордонної
конвергенції
регіонів
та
їх
конкурентоспроможності.
Виокремлено групи механізмів транскордонної конвергенції:
фінансові (фінансування із структурних фондів ЄС направлені на
ліквідацію диспропорцій розвитку; міжбюджетні трансферти);
правові (Маастрихтські критерії); організаційні (єврорегіони;
Європейські угрупування територіального співробітництва).
Встановлено, що фінансова підтримка за рахунок структурних
фондів ЄС забезпечує переважно реальне регіональне зближення.
(Н.А. Мікула, Є.Е. Матвєєв, І.Р. Тимечко);
проаналізовано нормативно-правове забезпечення конвергенції
конкурентоспроможності регіонів в транскордонному просторі на
наддержавному (СНД, ЄС), державному (закони та нормативно
правові акти, угоди, що регулюють транскордонне співробітництво України із сусідніми державами) та регіональному
рівнях (угоди та спільні стратегії прикордонних областей з обох
сторін кордону по всьому сухопутному кордоні України),
обгрунтовано
рекомендації
щодо
сприяння
формуванню
транскордонних механізмів конкурентоспроможності за рівнем
впливу (наддержаний, державний, локальний) (І.Р. Тимечко,
О.П. Жук, Ю.О. Цибульська, О.З. Федоришин, Т.В. Бобир);
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виявлено прямий вплив нових форм транскордонного
співробітництва на транскордонну конвергенцію конкурентоспроможності регіонів (Н.А. Мікула, В.В. Демченко);

розроблено науково-методичні рекомендації щодо формування та
вдосконалення механізмів транскордонної конвергенції конкурентоспроможності регіонів. Визначено чинники, які необхідно
враховувати для підвищення ефективності транскордонних
механізмів конкурентоспроможності (Н.А. Мікула, В.В. Демченко, В.В. Борщевський, Є.Е. Матвєєв).
За результатами проведеного дослідження у звітному періоді
опубліковано 39 наукових праць загальним обсягом 40,48 д.а.,
2 навчальні посібники, 1 збірник наукових праць, 31 стаття, 8 тез
конференцій. Підготовлено до друку монографію «Транскордонна
конвергенція конкурентоспроможності регіонів». Основні результати
досліджень доповідалися на 17 міжнародних конференціях та
семінарах.
Підготовлено і направлено до органів влади 10 аналітичних та
доповідних записок, з них 8 впроваджено.
КОНКУРСНА ТЕМАТИКА
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА СУПРОВОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ (ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ)
за проектом: «Інтелектуальна автоматизована інформаційноаналітична система супроводження бюджетного процесу на
базі вітчизняної суперЕОМ»
(розпорядження Президії НАН України № 264 від 15.04.2011р.
Договір з НАН України № 3-11 від 18.04.2011р. № державної
реєстрації 0111U006763)
Науковий керівник: д.е.н. І.З. Сторонянська
Основні виконавці: д.е.н., проф. М.А. Козоріз, к.е.н. Я.Я. Пушак,
к.е.н. Г.В. Возняк, к.е.н. Л.Я. Беновська, І.С. Музика, Л.В. Ключник
Термін виконання: 15.04.2011 р. – 31.12.2011 р.
Відповідно до умов договору та технічного завдання проекту за
звітний період виконано наступне:

встановлено особливості функціонування економіки Волинської
області з метою формування інформаційного забезпечення та

1.
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параметризації комплексу моделей ІАСБП
для аналізу і
прогнозування розвитку, оцінки впливу фінансово-економічних
регуляторів на економіку області та її бюджетну систему;

вибрано бюджетоутворюючі ВЕД (галузі) для моделювання
(за певними критеріями з використанням моделі цілочисельного
лінійного програмування). Для Волинської області їх було
обрано 10:
o
А «Сільське господарство, мисливство та лісове
господарство»;
o
DA «Виробництво харчових продуктів, напоїв та
тютюнових виробів»;
o
DМ «Виробництво транспортних засобів та устаткування»;
o
Е « Виробництво та розподілення електроенергії, газу та
води»;
o
F «Будівництво»;
o
G «Торгівля, ремонт автомобілів, побут. виробів та
предметів особ. вжитку»;
o
I «Діяльність транспорту та зв’язку»;
o
J «Фінансова діяльність»;
o
К «Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг,
послуги підприємцям»;
o
ІНШІ

сформовано масиви соціально-економічних показників за
чотирма напрямками: «Реальний сектор економіки», «Фінансовий
сектор економіки», «Суспільний сектор економіки», «Населення
регіону», які характеризують фактичне функціонування
економіки та бюджету Волинської області за період з 2006 по
2011 рр.;

проведено верифікацію статистичних даних по основних блоках;

проведено параметризацію комплексу моделей по «Реальному»
та «Фінансовому» секторах;

проведено параметризацію комплексу моделей економіки області
та здійснено їх синтез в пакеті системно-динамічного
моделювання PowerSim;
У звітному періоді, в рамках вищезазначеного проекту,
продовжувалась також робота із вдосконалення інформаційно-
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аналітичної системи супроводження бюджетного процесу для
Львівської області, а саме:

сформовано масиви соціально-економічних показників за
чотирма напрямками: «Реальний сектор економіки», «Фінансовий
сектор економіки», «Суспільний сектор економіки», «Населення
регіону», які характеризують фактичне функціонування
економіки та бюджету Львівської області за період з 2010 по 1
півріччя 2011 рр.;

проведено верифікацію статистичних даних по основних блоках;

проведено параметризацію комплексу моделей по «Реальному»
та «Фінансовому» секторах; проведено параметризацію
комплексу моделей економіки області та здійснено їх синтез в
пакеті системно-динамічного моделювання PowerSim;
Результати
роботи
представлено
головному
виконавцю
комплексного проекту – Інституту економіки промисловості НАН
України.
МІЖРЕГІОНАЛЬНИХ
ІННОВАЦІЙНИХ
РОЗВИТОК
СИСТЕМ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО
ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ
Грант Президента України для підтримки наукових досліджень
молодих учених, призначеним Розпорядженням Президента
України від 20.05.2011 року № 592/2011 (договір з Державним
агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України
№ Ф32/221-2011 від
15.07.2011 р. № державної реєстрації
0111U008150).
Виконавець: к.е.н. І.Б. Назаркевич
Термін виконання: 07.2011р. – 12.2011 р.
Протягом звітного періоду отримано наступні теоретичні та
практичні результати:

розроблено теоретико-методологічні засади формування і
реалізації політики формування міжрегіональних інноваційних
систем в державі в умовах посилення асиметричності
внутрішньодержавного
економічного
простору
та
глобалізаційного тиску на соціально-економічне становище
регіонів;

обґрунтовано наукові засади формування і розвитку
міжрегіональних інноваційних систем, які розглядаються як
сукупність
регіональних
інституцій
інноваційного,

2.

32









адміністративно-управлінського, науково-дослідного, фінансовокредитного характеру тощо, що приймають активну участь в
реалізації спільного пілотного інноваційного характеру, з метою
отримання соціального, економічного, екологічного ефектів та
конкурентних переваг в сучасному і майбутньому;
визначено, що функціонування міжрегіональних інноваційних
систем базується на принципах координованості, партнерства,
збалансованості, фінансової диверсифікації, масштабності,
програмування, субсидіарності, солідарності;
запропоновано систему оцінки інноваційної діяльності в регіонах
на основі кластерного аналізу, що дозволяє визначити стан
інноваційної сфери в регіонах та виявити їх сильні і слабкі
сторони;
сформовано
інтерферентну
модель
функціонування
міжрегіональної інноваційної системи, яка відображає роль та
взаємозв’язки учасників реалізації спільного інноваційного
проекту.
Запропоновано
структурну
схему
механізмів
регулювання
міжрегіональних
інноваційних
процесів;
сформульовано концептуальні засади розвитку міжрегіональних
інноваційних систем в частині обґрунтування визначальної ролі
комплексної взаємодії між ключовими суб'єктами таких систем у
активізації інноваційних процесів на мезорівні; обґрунтовано
необхідність створення координаційних центрів як основних
управлінських елементів міжрегіональних інноваційних систем,
їх функціональне призначення та створення регіональних
інноваційних фондів на основі векторної зміни державної
фіскальної політики в напрямку забезпечення розширеного
відтворення
конкурентоспроможного
інноваційного
виробництва;
запропоновано напрями вирішення проблем формування
повноцінних інноваційних мереж в Україні через побудову схеми
і матриці реалізації механізмів направлених на активізацію
інноваційних процесів у економічному просторі держави та
зниження
асиметричності
соціально-економічного
та
екологічного розвитку її регіонів.
За результатами дослідження опубліковано 5 статей.
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ГОСПДОГОВІРНА ТЕМАТИКА
РОЗРОБКА
МЕХАНІЗМІВ
СПІВФІНАНСУВАННЯ
ТРАНСКОРДОННИХ ПРОЕКТІВ ТА ЇХ МОНІТОРИНГУ У
ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ
(Договір № 1-11 від 4.02.2011р. з Головним управлінням з питань
європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв’язків та туризму
Закарпатської обласної державної адміністрації. № державної
реєстрації 0111U003848)
Науковий керівник: д.е.н., проф. Н.А. Мікула
Основні виконавці: д.е.н. В.В. Борщевський к.е.н. І.Р. Тимечко,
Ю.О. Цибульська, О.Б. Цісінська
Термін виконання: I кв. – IV кв. 2011р.
Основні результати досліджень у звітному році:

проведено дослідження діючих механізмів співфінансування
транскордонних проектів у Закарпатській області, які можна
згрупувати на три групи: білатеральні (за участю двох партнерів
що утворюють двоканальну систему фінансового забезпечення
проекту), тріангулярні (спираються на три джерела фінансування
проекту) та багатосторонні. Проаналізовано їх результативність з
погляду відповідності теоретико-методологічним постулатам і
нормативно-правовим аспектам функціонування інститутів, що
діють у цій сфері;

здійснено аналіз форм і методів фінансування транскордонних
проектів у Закарпатській області. При цьому було виявлено
значне переважання у структурі джерел фінансування з боку
відповідних програм Європейського Союзу. Фінансування з
інших джерел має здебільшого допоміжний характер і може
розглядатись швидше з локальної точки зору, а не з погляду
системного впливу на вирішення проблем транскордонного
характеру. Виявлено ключових виконавців транскордонних
проектів у Закарпатській області;

досліджено досвід країн Європейського Союзу щодо організації
моніторингу співфінансування проектів, які реалізуються за
участю держави. Відповідно, на основі аналізу механізмів
моніторингу співфінансування проектів у Чехії, Латвії і Литві та
досвіду адаптації діючих схем державної підтримки у низці
інших країн, було запропоновано декілька варіантів

І.
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запровадження
механізму
відповідного
моніторингу
в
Закарпатській області. Найбільш ефективним і дієвим може стати
налагодження
системи
моніторингу
співфінансування
транскордонних проектів на базі відповідної організації
консорціумного типу. Така організація може бути створена
шляхом об’єднання частини організаційних і фінансових ресурсів
низки діючих інститутів громадянського суспільства, які беруть
участь в реалізації транскордонних проектів (громадські
організації, комунальні підприємства, навчально-освітні та
лікувально-профілактичні
заклади
тощо),
спільно
з
регіональними органами державної влади (обласна та районні
державні адміністрації) та органами місцевого самоврядування
(сільські, селищні, районні та міські ради, обласна рада). Це
дозволить максимально повно залучати до здійснення
моніторингу
співфінансування
транскордонних
проектів
більшість діючих в області громадських організацій, а також
зробить його результати прозорими і відкритими для переважної
їх частини і доступними для регіональних органів державної
влади та місцевого самоврядування.
За результатами дослідження підготовлено і впроваджено
рекомендації щодо удосконалення механізмів співфінансування
транскордонних проектів та впровадження системи їх моніторингу у
Закарпатській області (акт здачі-приймання науково-технічної
продукції №1 від 30.12.2011 р.).
2.

РОЗРОБКА СИСТЕМИ ПРОГНОЗНИХ РОЗРАХУНКІВ
ЧИСЕЛЬНОСТІ
ЕКОНОМІЧНО
АКТИВНОГО
НАСЕЛЕННЯ ГІРСЬКИХ РАЙОНІВ ЛЬВІВЩИНИ НА
ПЕРІОД 2012-2022 рр.
(договір № 6-11 від 8.11.2011 р. з Головним управлінням з питань
Євро-2012, містобудування та будівництва Львівської обласної
державної адміністрації. № державної реєстрації 0111U010406)
Науковий керівник теми: д.е.н., проф., У.Я. Садова
Основні виконавці: д.е.н., проф. Л.К. Семів, к.ф.н. С.О. Цапок, к.е.н.
В.Я. Бідак, к.е.н. С.І. Князєв, к.пс.н. А.Й. Ваврик, к.г.н.
Р.Т. Теслюк, к.е.н. Н.І. Андрусишин, к.н.з держ.упр. М.М. Біль
Термін виконання: 08.11.2011 р. – 15.11.2011 р.
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Основні результати досліджень у звітному році:
розроблено концептуальні теоретичні положення прогнозування
економічно активного населення регіону. Підготовлено анкету,
програму та проведено дослідження конфігурації чинників
статичної
моделі
соціально-демографічного
потенціалу
Карпатського регіону Львівської області. Здійснено факторний
аналіз ситуації на ринку праці гірських районів Львівської
області;

розроблено методичне забезпечення дослідження, запропоновано
основні етапи прогнозування чисельності економічно активного
населення гірських районів Львівської області, за якими
здійснено аналіз та прогноз демографічної ситуації;

здійснено аналіз низки факторів щодо формування пропозиції
праці економічно активного населення гірських районів
Львівської області.
За результатами роботи підготовлено:
1. Проміжний звіт «Розробка методики прогнозування чисельності
економічно активного населення гірських районів Львівської
області. Обґрунтування системи соціально-економічних показників – інформаційної бази прогнозу» (Акт здачі-приймання
науково-дослідної роботи №1 від 1.12.2011 р. ).
2. Заключний звіт «Прогнозні розрахунки чисельності економічноактивного населення гірських районів Львівської області» (Актздачі приймання науково-дослідної роботи № 2 від 12.12.2011 р.).
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ІV. ДАНІ ПРО ВИКОНАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ І
РОЗРОБОК ЗА ЗАМОВЛЕННЯМИ СТОРОННІХ
ОРГАНІЗАЦІЙ (ЗА ДОГОВОРАМИ ТА КОНТРАКТАМИ)
Кількість госпдоговорів та
контрактів, що виконувались
Інститутом
(без включення грантів)
У т.ч. на замовлення
організацій
УсьоЗаруго
м. Києва України
біжжя
*

Обсяги фінансування,
Частка в
тис.грн.
загаль(без включення
ному обгрантів)
У т.ч. конт- сязі фінансурактів з
Усього
вання, %
іноземними
замовниками
47*
–
47*
387,5
–
6,7
в т.ч. 45 – угоди та договори з юридичними та фізичними особами
на підготовку наукових кадрів
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V. ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ У
НАРОДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ
За результатами досліджень в 2011 р. підготовлено та надіслано в
органи влади, установи та організації 72 аналітичні та доповідні записки,
наукові доповіді, методичні рекомендації та методики, з них впроваджено
– 53. До вищих державних органів країни скеровано 23 розробки ( в т.ч.
Верховній
Раді
України
–
2,
Адміністрації
Президента
України – 2, міністерствам та відомствам – 19), з них впроваджено – 11.
Серед них:
– Доповідна записка «Активізація інноваційної діяльності
регіону як шлях до підвищення його фінансового потенціалу»
Автори: д.е.н., проф. Козоріз М.А., д.е.н. Сторонянська І.З., к.е.н.
Беновська Л.Я., Плукар Л.А., Данко-Ютіш Н.І.
Направлено: Комітету Верховної Ради України з питань науки і
освіти.
В доповідній записці проаналізовано інноваційний потенціал
Львівської області. Обґрунтовано необхідність прийняття комплексної
програми інноваційного розвитку області на довготривалу перспективу
з метою ефективного використання інноваційного потенціалу регіону.
Впровадження: Комітет Верховної Ради України з питань науки і
освіти (лист №04-22/16-452 від 11.05.2011р.).
– Пропозиції щодо розвитку зовнішньоекономічної діяльності
підприємств споживчої кооперації у межах транскордонного
співробітництва
Автор: к.е.н. Семів С. Р.
Направлено: Адміністрації Президента України.
Визначено
перспективи
активізації
зовнішньоекономічної
діяльності споживчої кооперації в умовах поглиблення міжнародної
інтеграції. Запропоновано заходи щодо посилення конкурентоспроможності кооперативних підприємств та організацій на
споживчому ринку у прикордонних областях України.
Впровадження: Адміністрація Президента України (лист
№ 1/28-29 від 25.11.2011 р.).
– Науково-аналітична записка «Вдосконалення державної
політики підтримки розвитку регіональних рекреаційнотуристичних комплексів»
Автор: к.е.н., с.н.с. О.І. Гулич

38
Направлено: Державній службі туризму і курортів Міністерства
інфраструктури України.
Здійснено аналіз стану рекреаційно-туристичної діяльності в
регіонах України, висвітлено найгостріші проблеми розвитку галузі та
окреслено
перспективи
розвитку
регіональних
рекреаційнотуристичних комплексів. Запропоновано шляхи вдосконалення
державної політики щодо розвитку рекреаційно-туристичної сфери як
одного з важливих чинників соціально-економічного розвитку регіонів.
Впровадження: Державна служба туризму і курортів Міністерства
інфраструктури України (лист № 14/08-483 від 10.05.2011 р.) про
використання матеріалів при підготовці Концепції Державної цільової
програми розвитку туризму і курортів до 2020 року, а також при
підготовці інших нормативно-правових актів з питань регулювання
діяльності туристично-рекреаційної сфери і розвитку курортів і
туристичних центрів.
– Доповідна записка «Пропозиції по удосконаленню державної
просторової політики»
Автори:
колектив авторів під керівництвом д.е.н. проф.
Шевчук Л.Т.
Надіслано: Департаменту економічного розвитку і аграрного
ринку Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Матеріали містять пропозиції щодо:
 управління територіально-структурними процесами при
розробці
просторової
політики
в
контексті
проведення
адміністративно-територіальної реформи;
 впорядкування завдань просторової політики і відповідно
управлінських рішень інноваційного та стратегічного характеру;
формування методологічних і методичних засад оцінки просторового
розвитку та його ефективного регулювання; координації та узгодження
заходів реалізації державної та регіональної структурної, інвестиційної,
інноваційної політик та підтримки підприємництва; узгодження
нормативно-правової бази в сфері просторового та стратегічного
планування територій;
 вироблення критеріїв і ефективних механізмів державної
фінансової підтримки розвитку депресивних територій;
 використання результатів аналізу просторової динаміки центрів
розподілу ключових економічних індикаторів на національному та
регіональному рівнях;
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 виявлення провідних галузей-рушіїв конвергенційних процесів
в областях Карпатського регіону та розроблення комплексних заходів
для їх інтенсифікації.
Впровадження: Міністерство аграрної політики та продовольства
України (лист з №19-1/159 від 28.04.2011 р.).
– Зауваження та пропозиції до проекту Постанови Кабінету
Міністрів України «Деякі питання організації формування та
розвитку кластерів в Україні»
Автори: д.е.н., проф. Мікула Н.А., к.ф.-м.н. Демченко В.В., д.е.н.
Борщевський В.В., к.е.н. Матвєєв Є.Е., к.е.н. Тимечко І.Р.
Направлено: Міністерству регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України.
Зауваження та пропозиції містять рекомендації з питань
організації формування та розвитку кластерів в Україні, які необхідно
врахувати в процесі розробки Концепції кластеризації економіки
України.
Впровадження: Міністерство регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України (лист №20-02/3479/0/6-11
від 26.04.2011 р.).
– Доповідна записка «Забезпечення захисту прав споживачів
новітніх інформаційно-комунікаційних технологій і послуг»
Автори: к.е.н. Шевчук Я.В., Зборовська Т.Е.
Направлено: Державному комітету України з питань технічного
регулювання та споживчої політики.
Матеріали містять пропозиції авторів щодо необхідності
удосконалення захисту прав споживачів новітніх
інформаційнокомунікаційних технологій та послуг в сучасних умовах його розвитку.
Впровадження: Державний комітет України з питань технічного
регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт України)
(лист з №12244-1-11/20 від 29.01.2011 р.).
– Рекомендації круглого столу «Розвиток сільських територій
України: стан, проблеми, перспективи»
Направлено:
 міністру агарної політики та продовольства України
М.В. Присяжнюку;
 головам
Львівської,
Івано-Франківської,
Чернівецької,
Закарпатської обласних державних адміністрацій;

40
 головам
Львівської,
Івано-Франківської,
Чернівецької,
Закарпатської обласних рад.
Рекомендації круглого столу містять основні пропозиції учасників
цього заходу щодо напрямів розвитку сільських територій України з
метою їх практичного використання в процесі здійснення управлінської
діяльності, спрямованої на розвиток сільських територій на рівні
регіонів та держави.
Впровадження:
 Міністерство аграрної політики та продовольства України (лист
№ 37-18-4-15/18866 від 07.12. 2011р.).
– Наукова доповідь «Концепція адміністративно-територіальної
реформи в Україні (проект)»
Автори: д.е.н.,проф. Кравців В.С., к.е.н. Жук П.В.
Направлено:
 Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України;
 Головному управлінню з питань регіональної та кадрової
політики Адміністрації Президента України;
 Президії НАН України, Віце-президенту НАН України,
академіку НАН України Геєцю В.А.;
 Львівській обласній державній адміністрації.
Розглянуто діючу структуру адміністративно-територіального
устрою, визначено проблеми та недоліки існуючого адміністративнотериторіального устрою України. Сформульовано основні засади
реформування адміністративно-територіальної устрою та місцевого
самоврядування в Україні. Запропоновано шляхи реформування
адміністративно-територіального устрою в Україні.
Впровадження: Львівська обласна державна адміністрація (лист
№ 5/15-5006/0/2-11/4-14 від 24.06.2011 р.).
– Наукова доповідь «Концептуальні засади формування і оцінки
фінансового потенціалу регіону»
Автори: колектив авторів під керівництвом д.е.н., проф.
Козоріз М.А.
Направлена: Комітету Верховної Ради України з питань бюджету:
Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської
діяльності, податкової та митної політики; Міністерству економічного
розвитку і торгівлі України; Міністерству фінансів України; Головним
управлінням економіки Чернівецької; Закарпатської; Львівської; Івано-
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Франківської обласних державних адміністрацій; Інституту громадянського суспільства; Національному інституту стратегічних досліджень.
У науковій доповіді обґрунтовано теоретичні засади формування
фінансового потенціалу регіону; досліджено структуру фінансів
регіону; визначено проблеми управління фінансами регіону;
проаналізовано фінансовий потенціал Львівської області. Окреслено
напрями підвищення ефективності використання фінансового
потенціалу регіону.
Впровадження: Головне фінансове управління Львівської обласної
державної адміністрації (лист № 1-27 від 25.03.2011р); Головне
управління економіки Івано-Франківської обласної державної
адміністрації (лист № 02/12-559 від 18.05.2011р.).
– Наукова записка «Узгодження загальнодержавних і
регіональних інтересів України: проблеми пенсійної реформи»
Автори: колектив авторів під керівництвом д.е.н., проф.
Садової У.Я.
Направлено:
 Віце-прем’єр-міністру України, Міністру соціальної політики
України Тігіпку С.Л.;
 начальнику головного управління Пенсійного фонду України у
Львівській області п. О.Другову;
 заступнику директора Львівського міського центру зайнятості;
 голові постійної комісії з питань охорони здоров’я, материнства
та соціального захисту Львівської обласної ради п. Б. Чечотці.
В науковій записці запропоновані основні заходи регіональної
міграційної політики щодо пенсійного забезпечення осіб з усталеними
традиціями
міграційної поведінки, серед яких підписання
міждержавних угод про взаємне визнання трудового стажу, Конвенції
про уникнення подвійного оподаткування доходів, реалізація
Національної програми випуску міграційних облігацій та інші.
Впровадження:
 постійна комісія з питань охорони здоров’я, материнства та
соціального захисту Львівської обласної ради - при публічному
обговоренні проблем реформування пенсійної системи України
(довідка № К-11-182 від 8.09.2011 р.);
 Львівський міський центр зайнятості – у роботі із трудовими
мігрантами, незайнятим населенням та особами перед пенсійного віку,
а також при підготовці програми зайнятості населення м. Львова на
наступний розрахунковий період (довідка № 5560/03 від 9.09.2011 р.);
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 головне управління Пенсійного фонду України у Львівській
області – у роботі із економічно активним населенням, зокрема
трудовими мігрантами та особами передпенсійного та пенсійного віку,
а також при підготовці рекомендацій щодо впровадження пенсійної
реформи у Львівській області (довідка № 8921/01 від 13.09.2011 р.).
– Методичні рекомендації «Показники та індикатори стану і
використання природно-ресурсного потенціалу гірського регіону»
Автори: колектив авторів під керівництвом д.е.н., проф.
Кравціва В.С.
Направлені: Міністерству екології та природних ресурсів України
(лист №7/339 від 13.09.2011 р.).
В методичних рекомендаціях пропонуються підходи до
встановлення показників та індикаторів сталого використання
природно-ресурсного потенціалу гірського регіону в умовах України,
сформульовано принципи та критерії їх визначення. Запропоновано
переліки показників та індикаторів з кількісними та якісними
параметрами значень для оцінювання стану і рівня використання
основних складових природно-ресурсного потенціалу.
– Науково-аналітична записка «Пріоритети державної політики
перспективного розвитку сільських територій»
Автори: д.е.н. проф. Бойко Є.І., к.е.н. Залуцький І.Р.
Направлена:
 першому заступнику Глави Адміністрації Президента України,
виконавчому секретарю Комітету з економічних реформ при
Президентові України Акімовій І.М. (лист № 5/151 від 26.04.2011р.);
 міністру аграрної політики та продовольства Присяжнюку М.В.
(лист № 5/152 від 26.04.2011р.).
В записці розглянуто основні методичні підходи
щодо
формування пріоритетів перспективного розвитку сільських територій,
запропоновано ряд ключових пріоритетів, які забезпечать прискорений
перехід їх до засад сталого розвитку. Окреслено основні засади
модернізації вітчизняної політики розвитку сільських територій.
– Науково-аналітична доповідь «Оцінка інвестиційної діяльності
в областях Західного регіону України»
Автори: д.е.н., проф. Іщук С.О., к.е.н. Кулініч Т.В., Ткач С.М.
Направлена: у Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України (департамент інвестиційно-інноваційної політики та розвитку
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державно-приватного партнерства і департамент регіональної політики);
Державне агентство з інвестицій та управління національними
проектами
(департамент
регіонального
розвитку);
Головним
управлінням економіки Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської,
Львівської, Рівненської, Тернопільської та Чернівецької областей
обласних державних адміністрацій (лист № 6/499 від 16.12.2011 р.).
У доповіді наведено результати комплексної оцінки інвестиційної
діяльності в 7 областях (Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській,
Львівській, Рівненській, Тернопільській і Чернівецькій) Західного
регіону України) за період 2005-2010 рр. Проведено аналіз інвестицій в
основний капітал регіону за джерелами їх фінансування і за напрямками
вкладень у галузевому розрізі, тобто за видами економічної діяльності.
Визначено ефективність інвестиційних процесів і основні тенденції їх
розвитку в областях Західного регіону шляхом розрахунку трьох
ключових показників (коефіцієнта оновлення основних засобів,
інвестовіддачі і рентабельності інвестицій), представлених у динаміці.
Обґрунтовано напрямки оптимізації капіталовкладень, а відтак –
трансформацій у структурі економіки регіону, на підставі обраних
критеріїв ефективності використання інвестиційних ресурсів.
–
Аналітична
записка
«Концептуальні
підходи
до
транскордонної конвергенції конкурентоспроможності регіонів»
Автори: колектив авторів під керівництвом д.е.н., проф.
Мікули Н.А.
Направлено: Міністерству економічного розвитку та торгівлі
України (лист №4/480 від 07.12.2011 р.).
Формування та розвиток нових форм транскордонного співробітництва - транскордонні кластери, транскордонні партнерства, транскордонні парки, транскордонні зони, європейські угруповання територіального співробітництва, об’єднання єврорегіонального співробітництва,
проекти, програми, сприяють тому, що між сусідніми прикордонними
регіонами встановлюються підприємницькі, культурні гуманітарні,
наукові зв'язки, налагоджується співпраця влад, а також розробляються
ідентичні чи спільні механізми транскордонної конвергенції
конкурентоспроможності прикордонних та транскордонних регіонів.
– Науково-аналітична доповідь «Проблеми та перспективи
розвитку сільських територій України (на прикладі Карпатського
регіону)»
Автори:
колектив
авторів
під
керівництвом
д.е.н.
Борщевського В.В.
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Направлена:
 міністру агарної політики та продовольства України
М.В. Присяжнюку (лист № 05/438 від 17.11.2011 р.);
 голові
Львівської
обласної
державної
адміністрації
М.Д. Костюку (лист № 5/441 від 18.11.2011 р.);
 голові Львівської обласної ради О.І. Панькевичу (лист № 5/441
від 18.11.2011 р.);
 голові Івано-Франківської обласної державної адміністрації
М.В. Вишиванюку (лист № 5/441 від 18.11.2011р.);
 голові Івано-Франківської обласної ради О.М. Сичу (лист
№ 5/441 від 18.11.2011 р.);
 голові Чернівецької обласної державної адміністрації
М.М. Папієву (лист № 5/441 від 18.11.2011 р.);
 заступнику голови Чернівецької обласної ради В.М. Манілічу
(лист № 5/441 від 18.11.2011 р.);
 голові Закарпатської обласної державної адміністрації
О.О. Ледиді (лист № 5/441 від 18.11.2011р.);
 голові Закарпатської обласної ради І.І. Балозі (лист № 5/441 від
18.11.2011р.).
В науково-аналітичній доповіді розглянуто сучасний стан та
проблеми розвитку сільських територій Україні, а також виявлено
основні чинники впливу на формування та використання виробничого і
соціального потенціалу українського села в умовах ринкових
трансформацій. Проаналізовано
демографічні, економічні та
інституційні аспекти функціонування сільських територій України.
Узагальнено досвід країн ЄС щодо стимулювання розвитку сільських
територій, а також окреслено основні напрями державної політики
щодо вирішення існуючих проблем. Сформульовано пропозиції для
органів державної влади і місцевого самоврядування.
– Доповідна записка «Дотаційність регіонів: причини
виникнення та шляхи подолання».
Автор: д.е.н., проф. Козоріз М.А.
Направлена: Департаменту регіонального розвитку Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України (Вих. лист № 14/52 від 22.11.2011 р.).
В доповідній записці висвітлені основні причини дотаційності
вітчизняних регіонів та обґрунтовані напрями їх подолання.
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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.
Координація наукової діяльності з проблем регіональної політики
у звітний період здійснювалась при підготовці концептуальних та
аналітичних документів державного та регіонального значення, в ході
виконання науково-дослідних робіт та практичного впровадження їх
результатів, при організації та проведенні конференцій, семінарів та
круглих столів з:
– центральними, регіональними та місцевими органами влади:
Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України, Міністерством аграрної політики та
продовольства України, Міністерством екології та природних ресурсів
України, Державною міграційною службою України, Державним
агентством України з туризму та курортів Міністерства інфраструктури
України, Державним комітетом України з питань технічного
регулювання та споживчої політики, Комітетами Верховної Ради
України з питань науки та освіти, з питань бюджету, Національним
інститутом стратегічних досліджень при Президентові України;
Львівською, Волинською, Закарпатською, Івано-Франківською,
Чернівецькою, Рівненською, Тернопільською, Вінницькою та
Київською облдержадміністраціями; Львівською, Закарпатською,
Івано-Франківською, Чернівецькою обласними радами;
міськими радами м. Львова, Івано-Франківська, Чернівців;
органами місцевої влади Львівської області;
– науковими установами НАН України:
ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України,
Інститутом демографії та соціальних досліджень НАН України, ДУ
«Інститут економіки природокористування та сталого розвитку» НАН
України, Інститутом економіки промисловості НАН України,
Інститутом економіко-правових досліджень НАН України, Інститутом
проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України,
Науково-дослідним центром індустріальних проблем НАН України,
Інститутом географії НАН України, Інститутом екології Карпат НАН
України, Західним науковим центром НАН та МОНМС України;
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– вищими навчальними закладами:
Львівським інститутом банківської справи Університету
банківської справи НБУ, Національним університетом «Львівська
політехніка», Львівським національним університетом імені Івана
Франка, Національним лісотехнічним університетом України,
Національним університетом водного господарства та природокористування, Луцьким національним технічним університетом,
Тернопільським національним економічним університетом, Одеським
регіональним інститутом державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України, Львівською
комерційною академією, Українською академією друкарства, Львівським національним аграрним університетом, Львівською державною
фінансовою академією, Львівським інститутом Міжрегіональної
академії управління персоналом та багатьма іншими установами.
Зокрема, Інститут був співорганізатором виїзного засідання
Відділення економіки НАН України та Комітету з питань бюджету
Верховної ради України на тему «Модернізація української економіки:
національні пріоритети та глобальні виклики», яке відбулося 9-12
липня 2011р. у Волинській області. У засіданні взяли участь народні
депутати України, відомі українські вчені та управлінці з Києва,
Донецька, Харкова, Запоріжжя, Львова та Луцька, представники
регіональних та місцевих органів влади Волині. Основні проблеми, які
були винесені на обговорення:
 Розвиток територій: як облаштувати Україну?;
 Економіка України: точки росту та шляхи модернізації;
 Перспективи реформування суспільних відносин;
 Фінансово-бюджетні важелі активізації соціально-економічного
розвитку.
У співпраці із іншими установами Відділення економіки НАН
України Інститут взяв участь у виконанні комплексної НДР
«Інтелектуальна автоматизована інформаційно-аналітична система
супроводження бюджетного процесу на базі вітчизняної суперЕОМ».
З проблематики вдосконалення адміністративно-територіального
устрою України підготовлено проект Концепції адміністративнотериторіальної реформи в Україні, який направлено Міністерству
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України; Головному управлінню з питань регіональної та кадрової політики
Адміністрації Президента України.
Науковці Інституту приймали участь у розробці пропозицій до
Концепції Державної цільової програми розвитку туризму і курортів до

47
2020 року та до проекту плану науково-дослідних та дослідноконструкторських робіт на 2012 рік Державної служби туризму і
курортів Міністерства культури і туризму України.
За результатами роботи організованого Інститутом круглого столу
«Розвиток сільських територій України: стан, проблеми, перспективи»
робочою групою, у склад якої входили фахівці із Львова, Києва, Одеси,
Миколаєва, Ніжина, підготовлено
рекомендації з проблематики
розвитку сільських територій для Міністерства аграрної політики та
продовольства України, органів державної влади і місцевого
самоврядування Карпатського регіону.
Директор Інституту, д.е.н., проф. Кравців В.С. є головою секції
економіки Західного наукового центру НАН України і МОНМС
України. Інститут взяв безпосередню участь у підготовці та проведенні
Міжнародної науково-практичної конференції та виїзному засіданні
Ради Західного наукового центру НАН України і МОНМС України
«Гірські території: проблеми та перспективи сталого розвитку»
(Ужгород, 21-22.10.2011р.).
Д.е.н., проф. Садова У.Я. входить до складу Науково-експертної
ради Державної міграційної служби України, а к.е.н., с.н.с О.І. Гулич
- до складу Науково-Технічної ради Державного агентства України
з туризму та курортів Міністерства інфраструктури України.
Вчені Інституту брали участь у засіданнях Комітетів з
економічних реформ Львівської та Івано-Франківської обласних
державних адміністрацій, нарадах з питань розвитку паливноенергетичного комплексу Львівської області.
За
тематикою
досліджень
проблем
транскордонного
співробітництва здійснювалася координація робіт з:
Міністерством економічного розвитку і торгівлі України,
Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України, Комітетом з питань європейської
інтеграції Верховної ради України, Львівською, Закарпатською, ІваноФранківською, Чернівецькою обласними державними адміністраціями,
ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України, Київським
національним економічним університетом ім. Вадима Гетьмана,
Ужгородським національним університетом, Донецьким національним
університетом, Волинським національним університетом, Луцьким
національним технічним університетом, Тернопільським інститутом
соціальних та інформаційних технологій, Регіональними філіалами
Національного інституту стратегічних досліджень у Львові та
Ужгороді, Львівською комерційною академією.
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Зокрема, за участю представників Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України,
Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні,
13.04.2011 р. в Інституті був проведений круглий стіл та відбулася
презентація посібників з питань транскордонного і міжмуніципального
співробітництва. Вченими Інституту підготовлено низку аналітичних
матеріалів та рекомендацій для центральних та регіональних органів
влади з питань розвитку кластерів в Україні та забезпечення
конкурентоспроможності регіонів. На замовлення Закарпатської
обласної державної адміністрації розроблені рекомендації щодо
удосконалення механізмів співфінансування транскордонних проектів
та впровадження системи їх моніторингу у Закарпатській області.
Д.е.н., проф. Мікула Н.А. є членом науково-експертної ради з
питань державного управління та розвитку Національного агентства
України з питань державної служби та членом Консультативнодорадчої ради з питань розвитку єврорегіонів та транскордонного
співробітництва при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України. Науковці Інституту
взяли участь у засіданнях Національного конвенту України щодо ЄС.
В напрямі подальшого розвитку співробітництва з вищими
навчальними закладами продовжувалась робота з реалізації програми
діяльності науково-навчального комплексу «Економосвіта. 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, Львівська
державна фінансова академія, Луцький національний технічний
університет. Ярославська державна вища технічно-економічна школа
(Польща).
До результатів роботи Інституту в рамках комплексу у звітному
році слід віднести:
 кооперацію
в
питаннях
забезпечення
підготовки
висококваліфікованих спеціалістів в сфері економічної діяльності
(спільна підготовка 2 навчальних посібників, залучення 12 науковців
Інституту до навчального процесу у вищих навчальних закладах
комплексу);
 підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних
кадрів (підвищення кваліфікації 6 науково-педагогічних працівників
вищих навчальних закладів комплексу, цільова підготовка в Інституті 2
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аспірантів та докторантів за направленням вищих навчальних закладів
комплексу, захист на спеціалізованих радах Інституту 2 докторських
дисертацій фахівцями із установ-партнерів);
 спільна наукова діяльність (залучення науковців з установ
комплексу до виконання 4 бюджетних науково-дослідних тем
Інституту, участь науковців Інституту у виконанні 2 науково дослідних
тем установ-партнерів);
 спільна видавнича діяльність (публікація 4 монографій та
1 збірника наукових праць).
 спільне проведення 4 науково-практичних конференцій з
актуальних проблем економіки: наукової конференції «Регіональна
політика: національні пріоритети та глобальні виклики» (м. Львів,
12.05.2011 р.),
Міжнародної
науково-практичної
конференції
«Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури»«
(м. Львів, 19-20.05.2011 р.), VІ Міжнародної науково-практичної
конференції «Інтеграція України в європейський та світовий
фінансовий простір» (м. Львів, 22-24.06.2011 р.), Міжнародної науковопрактичної
конференції
«Ринкові
трансформації
у
сфері
природокористування: теорія, методологія, практика» (м. Луцьк,
23.09.2011 р.).
В рамках комплексу функціонує постійно діючий спільний
науковий семінар Львівського інституту банківської справи
Університету банківської справи НБУ та Інституту регіональних
досліджень НАН України.
Інститут бере також участь в роботі навчально-наукового центру з
підготовки магістрів за спеціальностями «Економіка довкілля і
природних ресурсів» з правами відділення цільової підготовки
Національного
університету
водного
господарства
та
природокористування та Західного наукового центру НАН та МОНМС
України.
При Інституті діють 9 спільних із вищими навчальними закладами
філій кафедр, а саме:
 філія кафедри банківської справи Львівського інституту
банківської справи Університету банківської справи НБУ;
 філія кафедри менеджменту організацій Львівського Інституту
Міжрегіональної академії управління персоналом;
 філія кафедри фінансів та економіки природокористування
Національного
університету
водного
господарства
та
природокористування;
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 філія кафедри економіки підприємств та інвестицій
Національного університету «Львівська політехніка»;
 філія кафедри міжнародної економіки та маркетингу
Тернопільського інституту соціальних та інформаційних технологій;
 філія кафедри міжнародних економічних відносин Волинського
національного університету ім. Лесі Українки;
 філія кафедри фінансів суб’єктів господарювання та державних
фінансів Львівської державної фінансової академії;
 філія кафедри економіки підприємництва та маркетингу у
видавничо-поліграфічному комплексі України Української академії
друкарства;
 філія кафедри історії України та економічної теорії Львівського
національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій
імені С.З. Гжицького (створена у звітному році).
У рамках роботи філій кафедр згідно робочих планів
здійснювалося залучення вчених Інституту до навчального процесу,
практикою
керівництва курсовими, дипломними роботами та
студентів, підвищення кваліфікації викладачів ВНЗ, проведення
спільних семінарів, здійснення спільних досліджень, підготовка
спільних публікацій тощо.
Зокрема, в рамках функціонування філії кафедри банківської
справи Львівського інституту банківської справи Університету
банківської справи НБУ у звітному році здійснено:
 підготовку навчального посібника «Корпоративна соціальна
відповідальність»;
 підготовку монографії «Фінанси регіону: теорія, проблеми,
практика»;
 видання збірника наукових праць «Соціально-економічні
проблеми сучасного періоду України. Посткризовий розвиток
фінансової системи України: проблеми та перспективи».
 проведено круглий стіл «Сучасні проблеми та перспективи
розвитку фінансово-банківської освіти та науки в Україні»
(27.04.2011 р.);
 керівництво дипломними роботами студентів;
 керівництво кандидатськими та докторськими дисертаціями.
В рамках роботи філії кафедри міжнародної економіки та
маркетингу Тернопільського інституту соціальних та інформаційних
технологій викладаються курси «Міжнародна конкуренція та
регіональна
політика»,
«Регіональний маркетинг»,
«Ринкова
інфраструктура» для бакалаврів та спеціалістів спеціальностей
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«Міжнародна економіка», «Маркетинг».
Спільно із вченимиосвітянами у Тернопільському інституті соціальних та інформаційних
технологій у звітному році організовано та проведено:
 Міжнародний форум «Разом в Європі» (Дні Європи у ТІСІТ)
(13-19.04.2011 р.). Участь у форумі взяли науковці та студенти з
провідних вищих навчальних закладів України та Польщі,
представники органів місцевого самоврядування, підприємств та
організацій;
 круглий стіл щодо розвитку та вдосконалення системи
дистанційного навчання за європейськими стандартами (12.07.2011 р.).
До основних результатів роботи філії кафедри менеджменту
організацій Львівського інституту Міжрегіональної академії управління
персоналом у звітному році відноситься:
 підготовка Міжнародної науково-практичної конференції
студентів і молодих вчених «Соціально-економічні та правові
дослідження в суспільстві знань»(3-4.06. 2011 р.);
 консультації з питань організації та проведення науковопошукових досліджень для викладацького складу кафедри;
 участь працівників кафедри у виконанні науково-дослідних
робіт Інституту та підготовці монографії «Регіональна міграційна
політика та механізми її реалізації».
В рамках роботи філії кафедр фінансів суб’єктів господарювання
та державних фінансів Львівської державної фінансової академії,
зокрема здійснено:
 спільне виконання НДР «Стратегічні напрями активізації
фондового ринку України»;
 організація та проведення круглого столу на тему «Фіскальне
середовище розвитку підприємництва в Україні» (1.12. 2011 р.);
 керівництво та рецензування дипломних та магістерських робіт
студентів.
В рамках діяльності філії кафедри економіки підприємства та
маркетингу спільно з Українською академією друкарства зокрема взято
участь у підготовці науково-практичної конференції, присвяченої
500-річчю з Дня народження першодрукаря І.Федорова (14.04. 2011р.),
здійснювалося керівництво та рецензування бакалаврських та
магістерських робіт.
Впроваджуються й інші форми співпраці академічної та вузівської
науки. Так, відділом територіальних суспільних систем і просторового
розвитку Інституту у звітному році проведено ряд спільних засідань з
кафедрами вищих навчальних закладів на тему:
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 «Проблеми зайнятості в міських поселеннях регіону»
(08.06.2011 р., кафедра економіки підприємств Інституту економіки.
технологій і підприємництва (м. Хмельницький));
 «Проблеми розвитку міст і регіонів» (20.10.2011 р., кафедра
економіки підприємництва і маркетингу (Українська академія
друкарства);
 «Актуалізація досліджень проблем розвитку малих міст»
(07.12.2011 р., кафедра Інституту бізнесу і права);
 «Сучасні проблеми дослідження територіальних суспільних
систем» (22.12.2011 р., кафедра економічної і соціальної географії
географічного факультету Львівського національного університету
ім. І. Франка).
Продовжується співпраця із Львівською обласною Малою
академією наук. У звітному році науковці Інституту були рецензентами
конкурсних робіт учнів та взяли участь у роботі секційного засідання
«Екологія» на Всеукраїнській науково-практичній конференції
«Україна очима молодих» (4-6 травня 2011 р., м. Львів). К.е.н.
Щеглюк С.Д. була членом журі на II етапі Всеукраїнського конкурсузахисту науково-дослідних робіт учнів МАН, який відбувався у Львові
05-06.03.2011 р.
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Окремі чисельні показники співпраці
Інституту регіональних досліджень НАН України
з вищими навчальними закладами і установами
Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України
(МОНМС України)

1. Кількість договорів про співробітництво, які були укладені між

науковою установою та вищими навчальними закладами:
загальна їх кількість на 31.12.11
25
укладених у звітному році
1
із Львівським національним університетом ветеринарної медицини та
біотехнологій імені С.З. Гжицького
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

2.

Кількість створених спільно з вищими навчальними закладами:
ФІЛІЙ КАФЕДР

загальна їх кількість на 31.12.11
створених у звітному році

9
1

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

загальна їх кількість на 31.12.11
створених у звітному році

–
–

ЛАБОРАТОРІЙ

загальна їх кількість на 31.12.11
створених у звітному році
ІНШИХ СПІЛЬНИХ СТРУКТУР (ІНСТИТУТІВ, ЦЕНТРІВ, ОСЕРЕДКІВ ТОЩО)
загальна їх кількість на 31.12.11
створених у звітному році

–
–
2
–

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

3.

4.

Кількість студентів вищих навчальних закладів, які у 2010/2011
навчальному році проходили магістерську підготовку у
спільних науково-навчальних структурах, що функціонують на
базі наукової установи та зазначені у п. 2 цієї таблиці
Кількість студентів вищих навчальних закладів, які у 2011/2012
навчальному році проходять магістерську підготовку у
спільних науково-навчальних структурах, що функціонують на
базі наукової установи та зазначені у п. 2 цієї таблиці
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
 проектів, що фінансуються зарубіжними та
міжнародними організаціями (фондами)

8

8
6
6
–
–

54
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.

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 фахівців з повною вищою освітою, які прийняті на
роботу у звітному році
з них у шкільні роки займалися в гуртках Малої
академії наук учнівської молоді
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 МОНМС 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 МОНМС України
Кількість аспірантів та здобувачів кандидатського ступеня з
вищих навчальних закладів та установ МОНМС 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

20
–
–
–
12
7
4
1
5
–
5
–
4
–
28
–
–

10
15
6
9
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VІІ. КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, КРУГЛІ СТОЛИ
У 2011 році Інститутом проведені такі конференції, семінари,
круглі столи, в яких він виступив як організатор або співорганізатор:

Назва

Співорганізато
ри

1
2
Круглий стіл
Державний
з питань
фонд сприяння
транскордонн
місцевому
ого та
самоврядуванн
міжмуніципа ю в Україні,
Програма Ради
льного
Європи
співробітницт
«Посилення
ва
місцевої
демократії та
сприяння
реформам
місцевого
самоврядуванн
я в Україні»
Круглий стіл
«Сучасні
проблеми та
перспективи
розвитку
фінансовобанківської
освіти та
науки в
Україні»
Наукова
конференція
«Регіональна
політика:
національні

Кількість
учасників Загальна проблематика;
(в т. ч. з
Дата
Найбільш вагомі
країн
прове- далекого
результати заходу
дення зарубіжжя, (рішення, рекомендації,
зміст резолюції)
з країн
СНД)
3
4
5
м. Львів,
30
Обговорено
13.04.
проблематику розвитку
2011 р.
транскордонного та
міжмуніципального
співробітництва.
Представлено посібники
з питань
транскордонного і
міжмуніципального
співробітництва

Львівський м. Львів,
банківський
27.04.
інститут
2011 р.
Університету
банківської
справи НБУ,
Науковонавчальний
комплекс
«Економосвіта»
Науковонавчальний
комплекс
«Економосвіта»

25

м. Львів,
50,
12.05. в т.ч. 2 – з
2011 р. Польщі,
1 – з Росії

Обговорено стан
фінансово-банківської
освіти та науки в Україні.
Доповіді учасників
опубліковані у вигляді
статей у наукових
виданнях Інституту

Проблематика
конференції:
- М.І.Долішній та
Львівська школа
регіоналістики: здобутки

56
1
пріоритети та
глобальні
виклики» (до
75-річчя від
дня
народження
академіка
НАН України
М.І. Долішнього)

2

3

4

5
та перспективи;
- Стратегічні пріоритети
модернізації регіональної
політики в Україні

Міжнародна Національний м. Львів,
60,
Тематичні напрями
науковоуніверситет 19-20.05. в т.ч. 6 – з
конференції:
практична
«Львівська
2011 р. Польщі - Пріоритети формуконференція Політехніка»;
вання національної
«Проблеми
Політехніка
інноваційної інфраформування Свєнтокшиська
структури;
та розвитку
в Кєльцах
- Економічна активіінноваційної
зація формування та
інфраструкрозвитку інноваційної
тури»
інфраструктури;
- Комплексне забезпечення функціонування інноваційних
структур.
Опубліковано матеріали
конференції
Круглий стіл
«Українська
Національна
Ідея (УНІ) як
духовноінтелектуальний код
соборності
народу:
етнічний,
інтеграційний
та цивілізаційний
вектори»

м. Львів,
14.06.
2011 р

30

Представлення та
обговорення доповіді
«Українська національна
ідея як духовноінтелектуальний код
соборності народу:
етнічний, інтеграційний
та цивілізаційний
вектори.
Опубліковані матеріали
круглого столу

57
1
2
3
4
VІ Міжна- Національний м. Львів,
70
родна
банк України; 22-24.06. (в т.ч. 12 –
науковоУніверситет, 2011 р. з Польщі,
практична
банківської
та ФРН, 4
конференція
справи;
– Росії та
„Інтеграція
Львівський
Білорусі)
України в
банківський
європейський
інститут
та світовий
банківської
фінансовий
справи;
простір»
Науковонавчальний
комплекс
«Економосвіта»

Спільне
виїзне
засідання
Комітету з
питань
бюджету
Верховної
Ради України
та Відділення
економіки
НАН України
«Модернізаці
я української
економіки:
національні
пріоритети та
глобальні
виклики»
Науковий
семінар
«Розвиток
підприємництва на
регіональ-

Відділення
економіки
НАН України,
Комітет з
питань
бюджету
Верховної Ради
України,
Волинський
національний
університет
ім. Л.Українки

Шацьк,
Волинсь
ка
область,
9-12.07.
2011 р.

30

5
Тематика конференції:
- теоретичні засади та
макроекономічні
аспекти аналізу
фінансових процесів в
умовах глобалізації та
євроінтеграції;
- сучасні проблеми та
пріоритети розвитку
банківської системи
України;
- соціально-економічний розвиток у
посткризовий період.
Прийнято рекомендації
конференції.
Опубліковано матеріали
конференції
Обговорено
проблематику
реформування
адміністративнотериторіального устрою
в Україні, шляхів
модернізації економіки
та реформування
суспільних відносин,
фінансово-бюджетні
важелі активізації
соціально-економічного
розвитку

Відділ
м. Львів,
20,
Обговорення результатів
економіки
22.09. в т.ч.1 – з
досліджень розвитку
Жешувського 2011 р
Польщі
підприємництва на
університету
прикладі
Підкарпатського
воєводства
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1
2
3
4
ному та
місцевому
рівнях»
Міжнародна
Луцький
м.
70,
науковонаціональний Луцьк, в т.ч. 2 – з
практична
технічний
22-23.09. Польщі,
конференція університет,
2011 р. 1 – з ФРН,
«Ринкові
Волинська
1- з
трансформаобласна
Білорусі
ції у сфері
державна
природоко- адміністрація,
Інститут
ристування:
проблем ринку
теорія,
методологія, та економікоекологічних
практика»
досліджень,
Брестський
державний
університет,
Вроцлавський
державний
університет

5

-

-

-

-

Тематичні напрями
конференції:
теорія і методологія
еколого-економічного
регулювання природокористування;
проблеми трансформації систем управління, фінансів, обліку
і статистики у сфері
природокористування;
інвестиційне забезпечення природоохоронних та природогосподарських проектів;
екологічний менеджмент та маркетинг

V МіжнаЛьвівський
Львів40
Тематика конференції:
родна
національний Судова (в т.ч. 6 – з - геопросторові аспекти
науковоуніверситет
Вишня, Польщі, 1
туристичної діяльпрактична
ім. І.Франка, 23-25.09. – Білорусі)
ності;
конференція
Львівська
2011 р.
- суспільно-економічні
«Географія і
обласна
проблеми, історія та
туризм:
державна
перспективи галузі.
міжнародні
Підготовлено
до друку
адміністрація,
виклики
матеріали
конференції
Львівська
українському
міська рада
туризму»
Всеукраїнська Львівський м. Львів,
Меморіальна національний 29-30.09.
наукова
університет
2011 р.
конференція ім. І.Франка,
«Наукова
Наукове
спадщина
товариство
професора
ім. Шевченка
Злупка С.М. у
світлі
формування

50

Проблематика конференції: від історії економічної думки до
екогомології, регіонології та економіки
України.
Прийнято резолюцію
конференції.
Опубліковано матеріали
конференції
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1
сучасної
парадигми
економічної
науки в
Україні»
Міжнародна
науковопрактична
конференція
та виїзне
засідання
Ради
Західного
наукового
центру НАН
України і
МОНМС
України
«Гірські
території:
проблеми та
перспективи
сталого
розвитку»

2

3

4

5

м. Ужго60,
Обговорено проблеми та
Західний
науковий центр род, в .т.ч. 3 – з перспективи сталого
розвитку гірських
НАН України 21-22.10. Польщі
2011 р.
територій. Прийнято
та МОНМС
рекомендації
України,
конференції.
Закарпатська
Підготовлено до друку
обласна
матеріали конференції
державна
адміністрація,
Закарпатська
обласна рада,
Закарпатський
регіональний
центр
соціальноекономічних та
гуманітарних
досліджень
НАН України,
ДВНЗ
«Ужгородський
національний
університет»

Круглий стіл
Львівська
м. Львів,
«Розвиток
обласна
26.10.
сільських
державна
2011 р.
територій
адміністрація
України:
стан,
проблеми,
перспективи»

40

Обговорено проблеми та
перспективи розвитку
сільських територій
України (на прикладі
Карпатського регіону).
Прийнято рекомендації
круглого столу.
Опубліковано матеріали
круглого столу
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VІІІ. ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
Монографії:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Макроекономічне районування України: історичні витоки,
сучасність та перспективи / відп. ред. С. Л. Шульц. – Львів: ІРД
НАН України, 2011. – 268 с. (Ум.друк.арк.18,76). – 300 пр. - (Серія
«Проблеми регіонального розвитку», ISBN 978-966-02-4252-4). –
ISBN 976-966-02-6143-3.
Просторовий розвиток регіону: соціально-економічні можливості,
ризики і перспективи: монографія / НАН України. Інститут
регіональних досліджень; За ред. д.е.н., проф. Шевчук Л. Т. –
Львів, 2011. – 256 с. (Ум.друк.арк.14,9). – 300 пр. – (Серія
«Проблеми регіонального розвитку», ISBN 978-966-02-4252-4). –
ISBN 978-966-02-6020-7.
Залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України:
проблеми та політика активізації : монографія / В. С. Кравців,
М. І. Мельник, В. Б. Антонов. – Львів : ІРД НАН України, 2011. –
368 с. (Ум.друк.арк.22,4). – 300 пр. – ISBN 978-966-02-6213-3.
Інвестиційна
привабливість
Західного
регіону
України:
[монографія] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; [наук.
ред. С. О. Іщук]. – Львів, 2011. – 212 с. (Ум.друк.арк. 13,64 ). –
100 пр. – (Серія «Регіони: моніторинг, прогнози, моделі», ISBN
978-966-02-4250-0). – ISBN 978-966-02-5983-6.
Регіональна міграційна політика та механізми її реалізації / НАН
України, Інститут регіональних досліджень; Наук. ред.
У. Я. Садова. Серія «Проблеми регіонального розвитку», ISBN 978966-02-4252-4. – Львів, 2011. – 380 с. (Ум.друк.арк.34.8). – 300 пр. –
ISBN 978-966-02-6029-0.
Шевчук Я. В. Автотранспортна інфраструктура: теорія і методи
сучасних регіональних досліджень : монографія / Я. В. Шевчук. –
Ужгород: Видавництво ТзОВ «Ліга-Прес», 2011. – 376 с.
(Ум.друк.арк.21,9). – 500 пр. – ISBN 978-966-397-153-7.
Другов О. О. Інвестиційне забезпечення інтелектуалізації економіки України : монографія / О. О. Другов ; Університет банківської
справи Національного банку України; НАН України. Інститут
регіональних досліджень. – К. : УБС НБУ, 2010. – 284 с.
(Ум.друк.арк.16,62). –500 пр. – ISBN 978-966-484-109-9.

8. Фінанси регіону: теорія, проблеми, практика : монографія /
М. А. Козоріз, А. Я. Кузнєцова, І. З. Сторонянська, Г. В. Возняк. –
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К. : УБС НБУ, 2010. – 222 с. (Ум.друк.арк. 10,00). – Серія
«Регіони: моніторинг, прогнози, моделі», ISBN 978-966-024250-0. – 500 пр. ISBN 978-966-484- 105-1.
9.

Карпунь І. Н. Державна інвестиційна політика та механізм її
реалізації : монографія / І. Н. Карпунь. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – 348 с. (Ум.друк.арк. 21,7). – 300 пр. – ISBN 978-966346-672-3.
10. Павлов В. І. Формування системи оподаткування нерухомості в
Україні : монографія / В. І. Павлов, Е. В. Кадебська. – Рівне:
НУВГП, 2011. – 197 с. (Ум.друк.арк.11,5). –300 пр. – ISBN 978-966327-188-0.
11. Павлов В. І. Формування інституційної системи ринку цінних
паперів в Україні : монографія / В. І. Павлов, Н. М. Кондрацька. –
Рівне: НУВГП, 2011. – 294 с. (Ум.друк.арк.17,0 ). –300 пр. – ISBN
978-966-327-189-7.
12. Павлов В. І. Відтворення земельних ресурсів сільськогосподарського використання : монографія / В. І. Павлов, О. М. Мельник,
Ю. Г. Фесіна. – Рівне: НУВГП, 2011. – 204 с. (Ум.друк.арк.11,9). –
300 пр. – ISBN 978-966-327-187-3.
13. Grad B. Podstawy obsługi nieruchomości w teorii i praktyce: monografia
/ B. Grad, U. Nowicka, J. Stadnicki. – Wyższa szkoła ekonomii,
turystyki i nauk społecznych w Kielcach, 2011. – 416 s. (Ум.друк.арк.
30,4). – 1000 пр. – ISBN 978-83-930852-8-6.
14. Управління персоналом в умовах економіки знань : монографія /
Університет банківської справи НБУ ; Редкол.: відп. ред.
Л. К. Семів. – К.: УБС НБУ, 2011. – 480 с. (Ум.друк.арк.20,0). –
500 пр. – ISBN 978-966-484-129-7.
Підручники, навчальні посібники, брошури, науково-популярні
видання:
1.

2.
3.

Мар'ян Іванович Долішній – Вчений, Керівник, Особистість / НАН
України ; Інститут регіональних досліджень ; відп. ред.
B. C. Кравців. – Львів, 2011. – 286 с.( Ум.друк.арк. 6,5). – 300 пр. –
ISBN 978-966-02-6008-5.
Власюк Н. І. Місцеві фінанси : навчальний посібник / Н. І. Власюк,
Т. В. Мединська, М. І. Мельник. – К.: Алерта, 2011. – 328 с.
(Ум.друк.арк. 19,07). – 300 пр. – ISBN 978-617-566-065-2.
Мікула Н. А. Транскордонне співробітництво / Н. А. Мікула,
В. В. Толкованов. – Київ : Крамар, 2011. – 259 с. (Ум.друк.арк.
12,15). – 1000 пр. – ISBN 978-966-96997-2-5.
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4.

5.

6.

7.
8.
9.

Конкурентоспроможність територій: практ. посіб. / А. Ткачук,
В. Толкованов, С. Марковський, Н. Мікула, О. Дацко, О. Пастернак.
– К.: Легальний статус, 2011. – 252 с. (Ум.друк.арк. 15,11). –1000
пр. – ISBN 978-966-8312-66-3.
Розвиток природоексплуатуючих галузей господарства Львівської
області: стан, проблеми, перспективи / [В. С. Кравців , П. В. Жук,
О.І. Гулич, І. А. Колодійчук, В. О. Полюга] ; відп. ред.
В. С. Кравців / НАН України. Ін-т регіональних досліджень. –
Львів, 2011. – 90 с. (Ум.друк.арк. 5,13). – (Серія «Проблеми
регіонального розвитку», ISBN 978-966-02-4252-4). – 100 пр. –
ISBN 978-966-02-6256-0.
Дармограй В. І. Управління регіональним розвитком : навч. посіб. /
В. І. Дармограй; М-во освіти і науки, молоді та спорту України,
Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДЕУ, 2011. – 160 с.
(Ум.друк.арк. 13,7). – 300 пр. – ISBN 978-966-402-106-4.
Просторова економіка: навчальний посібник / Ю. І. Стадницький,
І. В. Бакушевич, Ю. Ю. Стадницька. – Тернопіль: ТІСІТ, 2011. –
400 с. (Ум.друк.арк.32,5). – 300 пр. – ISBN 978- 966-8284-11-3.
Павлов В. І. Університетська освіта: навч. посібник / В. І. Павлов,
Н. М. Кондрацька. – Рівне: НУВГП, 2011. – 111 с. (Ум.друк.арк.
6,5).
Гузар У. Є. Економіка праці в умовах постіндустріального
суспільства : словник термінів і понять / У. Є. Гузар; за наук. ред.
Л. К. Семів; ЛІБС УБС НБУ. – Львів: Ліга-Прес, 2011. – 261 с.
(Ум.друк.арк. 15,34) / –300 пр. – ISBN 978-966-397-124-3.

Інститут видає щоквартальний науково-практичний журнал
«Регіональна економіка» . У 2011 р. вийшло чотири номери журналу
загальним обсягом 65,87 др. арк.
Інститутом видається збірник наукових праць «Соціальноекономічні проблеми сучасного періоду України» (Свідоцтво про
державну реєстрацію КВ № 13522-2406ПР, видане Міністерством
юстиції України 14.12.2007 р.), ISSN 2071–4653. Протягом 2011 р.
надруковано 6 випусків збірника загальним об’ємом 149,37 д.а. :
1. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України.
Економічний простір України: регіоналізація та інтеграція в
умовах суспільних трансформацій: [зб.наук.пр.] / НАН України.
Ін-т регіональних досліджень; редкол.: Є. І. Бойко (відп. ред.). –
Львів, 2011. – Вип. 1 (87). – 506 с. Ум. друк. арк - 27,74.
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2. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України.
Посткризовий розвиток фінансової системи України : проблеми
та перспективи (Збірник наукових праць) / НАН України. Ін-т
регіональних досліджень; редкол.: Є. І. Бойко (відп. ред.). –
Львів, 2011. – Вип. 2 (88). – 656 с. Ум. друк. арк. – 39,06.
3. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України.
Управління фінансовими ресурсами: [зб. наук. пр.] / НАН
України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В. С. Кравців
(відп. ред.). – Львів, 2011. – Вип. 3 (89). – 355 с. Ум. друк. арк. –
20,72.
4. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Малі
міста регіону: діагностика стану соціально-економічного
розвитку, посткризові завдання: [зб. наук. пр.] / НАН України. Інт регіональних досліджень; редкол.: В. С. Кравців (відп. ред.). –
Львів, 2011. – Вип.4 (90). Ум. друк. арк 15,0.
5. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України.
Регіональна конвергенція та транскордонні ринки: [зб. наук. пр.] /
НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.:
В. С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2011. – Вип.5 (91). .– 385 с. Ум.
друк. арк – 19.5.
6. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України.
Сучасні проблеми розвитку сільських територій: [зб. наук. пр.] /
НАН України.
Ін-т регіональних досліджень; редкол.:
В. С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2011. – Вип. 6(92). – 490 c. –
Ум. друк. арк. – 27,35.
В цілому за 2011 р. науковцями Інституту опубліковано
387 наукових статей, в т.ч. 13 - в зарубіжних виданнях.
Загальний обсяг опублікованої наукової продукції Інституту за рік
становить 793,27 д.а. з них співробітникам Інституту належить
620,15 д.а.

Видавнича діяльність ІРД НАН України у 2011 р.
Монографії

Кількість

Обсяг
(обл.вид.
арк.)

1
14

2
264,65

Статті, кількість
Довідники,
Підручники,
науковонавчальні
популярна
посібники,
література,
кількість
кількість

3
6

Опубліковані
брошури,
рекомендації,
методики,
кількість

4
3

5
12

у вітчизу заруу
няних
біжних
препринтах
виданнях виданнях

6
374

7
13

8
-

у наукових
фахових
журналах
(вітчизн і
зарубіжн.),
що входять
до міжнародних баз
даних
9
25

Тези,
кількість

10
228

Видавничий дім
«Академперіодика»
обсяг
кіль(обл.-вид.
кість
арк.)
–
–

Інші видавництва
кількість
7

обсяг
(обл.-вид.
арк.)
138,43

Поза видавництвами
кількість
6

обсяг
(обл.-вид.
арк.)
126,22

Зарубіжні
видавництва
обсяг
кіль(обл.-вид.
кість
арк.)
1
30,4

64

Видання монографій
Видавництво
«Наукова думка»
обсяг
кіль(обл.-вид.
кість
арк.)
–
–
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ІХ. МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ ТА НАУКОВОТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Протягом 2011 р. розвивалося міжнародне наукове співробітництво Інституту із науково-дослідними установами країн ЄС (Польщі,
Угорщини, Словаччини), а також із науковими закладами країн СНД
(Росії, Білорусі). Співробітництво здійснювалося як на основі прямих
двосторонніх зв’язків, так і в рамках діючих угод про наукову
співпрацю з такими закордонними установами :

Державною вищою школою фахової освіти (м. Ярослав, Польща);

Відділом економіки Жешувського університету (Польща).

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

Академією Свєнтокшиською ім Яна Кохановського в Кєльце
(Польща);

Факультетом економіки та суспільних наук Ніредьгазького
інституту (Угорщина);

Економічним факультетом Кошіцького технічного університету
(Словаччина);

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

Інститутом проблем економічного відродження (м. СанктПетербург, Росія);

Географічним факультетом Лодзького університету (Польща).
Остання угода підписана у звітному році.
Основними формами міжнародної співпраці Інституту є:
організація спільних наукових конференцій та семінарів,
підготовка наукових кадрів, публікація статей у виданнях установпартнерів, координація наукових досліджень визначеної тематики,
підготовка та реалізація спільних проектів тощо.
Інститут є відомим за кордоном центром підготовки наукових
кадрів. Зокрема, у звітному році у спеціалізованій вченій раді Інституту
захистив дисертацію А. Прокопюк (Білостоцький університет,
Польща). 1 польський науковець (Л. Каліщак, Жешувський
університет) провів 2-тижневе стажування в Інституті. 2 провідних
вчених Інституту задіяні до читання лекцій в закордонних організаціяхпартнерах.
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;

66



Соціально-економічні та еколого-економічні дослідження
Карпатського регіону;
Просторовий розвиток та територіальне планування регіонів.

За звітний
період науковцями Інституту опубліковано
1 монографія (у співавторстві), 13 статей та 9 тез в зарубіжних
наукових виданнях (Польща, Словаччина, Румунія, Болгарія, Росія,
Білорусь) загальним обсягом 17,0 д.а. Подано до друку у закордонні
видання 14 статей та 3 тези. Закордонними науковцями опубліковано
21 статтю в наукових виданнях Інституту загальним обсягом 11,7 д.а.
Зокрема, спільно із польськими науковцями опубліковано
монографію: Град Б., Новіцка У., Стадницький Ю. Засади управління
нерухомістю в теорії та практиці: монографія. – Кєльце: Вища школа
економіки, туризму і суспільних наук, 2011. - 416 с.
Крім того, в рамках угоди про співробітництво із Лодзьким
університетом (Польща) здійснено підготовку спільної монографії (на
англійській мові) «Львів-Лодзь на зламі ХХ та ХХІ століть –
порівняльні дослідження», яка буде опублікована у 2012р. у Польщі.
Інститут був співорганізатором 6 міжнародних конференцій та
семінарів в Україні, до участі в яких були залучені закордонні науковці.
Вчені Інституту також взяли участь у низці міжнародних конференцій
та семінарів як в Україні, так і за кордоном, зокрема: «Польськоукраїнський кордон: шанс чи бар'єр соціально-економічного розвитку»
(Красічин, Польща, 28-30.03.2011), «Економіка – Техніка – Управління»
(Кельце, Польща, 23.09.2011), «Реструктуризація під час нових
економічних викликів» (Криниця, Польща, 19-21.10.2011), «Проблеми
прогнозування і державного регулювання соціально-економічного
розвитку» (Мінськ, Білорусь, 20-21.10.2011), «Управління підприємством - теорія і практика» (Краків, Польща, 17-18.11.2011 р.), «Конкурентний потенціал регіону: оцінка і ефективність використання»
(Абакан, Росія, 19-20.11.2011), «Підприємництво і регіон. Умови
використання коштів ЄС в регіоні і підприємництві» (м. Перемишль,
Польща, 18-19.11.2011 р.), «Схід і Захід у глобальному вимірі: досвід з
минулого і перспективи на майбутнє» (Кельце, Польща, 12-13.03.2011 р.),
Міжнародна конференція по формуванню туристичного продукту
курортних територій (Білокуриха, Алтайський край, Російська
Федерація, 5-7.12. 2011 р.), Міжнародна конференція «Карпатський
горизонт 2020 – виклики для Карпатської Агенції регіонального
розвитку» (Жешув, Польща, 1-2.06.2011 р.), «Ключові проблеми сучасної науки – 2011» (Софія, Болгарія, 17-24.04.2011 р.), «Науковий поступ
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на переломі тисячоліть – 2011» (Прага, Чехія, 27.05–05.06.2011 р.),
«Сталий розвиток соціально-економічних систем: питання теорії і
практики» (Казань, Російська Федерація, 17-18.02.2011 р.), «Реформи у
глобальній економіці та Україна» (Іракліон, Кріт, Греція,
23-30.09.2011 р.), «Динаміка міграційного простору Європи» (Варшава,
9.09.2011 р.) та ін.
Науковці Інституту також взяли участь у робочих зустрічах,
засіданнях та круглих столах, присвячених питанням європейської
інтеграції, міжнародного та транскордонного співробітництва, зокрема
у: круглому столі з питань обговорення третього додаткового
протоколу до Європейської рамкової конвенції про транскордонне
співробітництво між територіальними громадами стосовно об'єднань
єврорегіонального співробітництва (Київ, 16.03.2011 р.); сесійних
засіданнях робочої групи «Регіональний вимір євроінтеграційної
стратегії
України:
регіональний
розвиток
та
міжнародне
співробітництво» Національного конвенту України щодо ЄС (Київ,
10.03.2011р.; Ужгород, 19.04.2011 р.); робочій зустрічі «Польськоукраїнська співпраця в забезпеченні екологічної безпеки на
прикордонній з Євросоюзом території та вирішення екологічних
проблем Львівської області» за участю Міністра охорони
навколишнього середовища Польщі п. С. Гавловського (Львів,
11.05.2011 р.) тощо.
Всього науковці Інституту взяли участь у 23 міжнародних
конференціях та семінарах за кордоном та 42 в Україні.
Грантів міжнародних та зарубіжних організацій, безпосередньо
отриманих Інститутом, у 2011 році не було. У вересні 2011 р. Інститут
взяв участь у підготовці спільної заявки «Розбудова основ
функціонування польсько-українського транскордонного туристичного
кластеру» на конкурс проектів в рамках Програми транскордонного
співробітництва «Польща-Україна-Білорусь 2007-2013». Основними
партнерами проекту з польського боку є Ярославська державна вища
технічно-економічна школа, Статистичний уряд Підкарпатського
воєводства, з українського – Асоціація органів місцевого самоврядування (АОМС) «Єврорегіон Карпати – Україна» та Львівська обласна
рада. Головною метою проекту є підтримка транскордонних процесів
розвитку та використання туристичного потенціалу через створення
польсько-українського транскордонного туристичного кластеру, який
функціонуватиме на територіях Підкарпатського воєводства та
Львівської області.
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Протягом 2011 року здійснено 7 закордонних відряджень вчених
Інституту для участі у міжнародних конференціях, семінарах, зустрічах
та переговорах, в т.ч. 4 – за безвалютним обміном. За цей період
прийнято 6 іноземних вчених.
Інститут регіональних досліджень НАН України в особі д.е.н.,
проф. Кравціва В.С. та д.е.н., проф. Мікули Н.А. бере участь в роботі
Українсько-польської міжурядової Координаційної Ради з питань
міжрегіонального співробітництва. Докторант Інституту к.е.н.
Шилепницький П.І. входив до складу оціночного комітету першого
відкритого конкурсу проектів Програми Сусідства «Румунія-УкраїнаРеспубліка Молдова». Д.е.н., проф. Мікула Н.А. є також членом
Науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку та
будівництва України та Консультативно-дорадчої ради при
Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України з питань
розвитку транскордонного співробітництва та єврорегіонів. Вчені
Інституту беруть участь у засіданнях Національного представництва
України в Карпатському єврорегіоні.
Директор Інституту, д.е.н., проф. Кравців В.С. є дійсним членом
Європейської Академії природничих наук (м. Ганновер). У 2011 р. він
був також обраний членом-кореспондентом Російської академії
природознавства.
У 2012 році основна увага у питаннях міжнародного
співробітництва буде приділена розвитку спільних досліджень з питань
формування транскордонних кластерів, дослідженням транскордонних
ринків та інвестиційної привабливості прикордонних територій.
Передбачаються відрядження працівників Інституту в наукові установи
Польщі, Угорщини, Словаччини, Білорусі та Росії та прийом іноземних
вчених з цих країн в рамках безвалютного еквівалентного обміну.
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Х. КАДРИ
На кінець звітного року в Інституті працювало 139 працівників
разом з 16 сумісниками.
Серед 77 наукових працівників (сумісників - 15) докторів наук – 19
(сумісників – 8), кандидатів наук – 44 (сумісників – 7).
Середній вік докторів наук – 58 років, кандидатів наук – 42 роки,
наукових працівників – 47 років .
Показники підготовки наукових кадрів
Згідно з постановою Президії НАН України №301 від 03.11.04 в
Інституті діє план підготовки докторів та кандидатів наук. Загалом у
звітному році докторантами, аспірантами Інституту було захищено
2 докторські та 2 кандидатські роботи. Дисертації були захищені на
засіданнях спеціалізованих вчених рад Д 35.154.01 та К 35.154.02, які
діють в Інституті.
Всього на засіданнях спеціалізованої вченої ради Д 35.154.01 із
правом захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та
кандидата наук за спеціальностями 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», за звітний рік в Інституті
захищено 5 докторських і 12 кандидатських дисертацій. Захисту
дисертацій у формі наукових доповідей не було. На засіданнях
спеціалізованої вченої ради К 35.154.02 із захисту дисертацій на
здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальністю 08.00.08
„Гроші, фінанси і кредит» за звітний рік захищено 3 кандидатські
дисертації, з яких 1 – аспірантом Інституту.
Відомості про роботу аспірантури та докторантури
У 2011 році для навчання в аспірантурі за державним замовленням
прийнято 7 аспірантів, з них з відривом від виробництва – 3, без
відриву від виробництва – 4.
Закінчили навчання у звітному році 7 аспірантів, з них за
державним замовленням – 5, в т.ч. з відривом від виробництва – 1, без
відриву від виробництва – 4. Ще 2 випускники аспірантури навчались
на комерційних засадах (1 – без відриву від виробництва за угодою з
Львівським Інститутом банківської справи Університету банківської справи
НБУ; 1 – з відривом від виробництва за індивідуальною угодою).
У звітному році у докторантуру прийнято 2 особи, завершила
перебування в докторантурі 1 особа.
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На роботу в Інститут зараховано 1 випускника аспірантури, що
навчався з відривом від виробництва.
Відомості про молодих вчених
Протягом звітного періоду в Інституті працювало 36 молодих
працівників (віком до 35 років). Показники забезпечення установи
молодими (віком до 35 років) науковими працівниками подані у формі
ХІІІ-3.
На роботу у віці до 35 років прийнято 3 особи, з них 1 – після
закінчення у 2011 р. аспірантури ІРД НАН України з відривом від
виробництва, 1 – після закінчення в 2009 р. Національного
лісотехнічного університету та 1 – після закінчення у 2011 р.
аспірантури з відривом від виробництва Львівського національного
університету ім. І.Франка.
Стипендію Президента України для молодих вчених отримував
к.е.н. Теслюк Р.Т.
Стипендію НАН України для молодих вчених отримували к.е.н.
Тимечко І.Р., к.е.н. Крупін В.Є., Бегень О.Р.
У звітному році к.е.н., н.с. Назаркевич І.Б. отримав Грант
Президента України для підтримки наукових досліджень молодих
учених.
В Інституті функціонує Рада молодих вчених відповідно до
«Положення про діяльність Ради молодих вчених Інституту
регіональних досліджень НАН України». Голова Ради – к.е.н.
Щеглюк С.Д.
Рада забезпечує участь молодих вчених Інституту в різноманітних
молодіжних конкурсах, грантах, наукових конференціях, а також надає
консультації та допомогу молодим науковцям при підготовці
документів на здобуття премій та стипендій.
Зокрема 2.02.2011 р. Радою молодих вчених була проведена
презентація стипендійних можливостей Фонду ім. Фулбрайта в Україні
У звітному році молоді науковці Інституту взяли участь у роботі
15 конференцій для молодих вчених, зокрема у: ХІІІ Міжнародній
науково-практичній конференції «Молодь в умовах нової соціальної
перспективи» (м. Житомир, 24-25.03.2011 р.); VIІI Міжнародній
науковій конференції студентів, аспірантів й молодих вчених
«Географія, геоекологія, геологія: досвід наукових досліджень»
(м. Дніпропетровськ, 11-14.05.2011 р.); IV Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених «Сучасні тенденції розвитку
світової економіки» (м. Львів, 3-4.06.2011 р.); Міжнародній науково-
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практичній конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених
«Економіко-соціальні аспекти реформування та розвитку України»
(м. Київ, 30.09-01.10.2011 р.), Міжнародній наукова-практичній
конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених «Оцінка
перспектив розвитку економічного потенціалу України в XXI столітті»
(м. Київ,18-19.11.2011 р.) та ін.
Розвивається співпраця Ради молодих вчених Інституту із
Львівською обласною Малою академією наук. К.е.н. Щеглюк С.Д. була
членом журі на II етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідних робіт учнів МАН, який відбувався у Львові 05-06.03.2011 р.
Науковці Інституту були рецензентами конкурсних робіт учнів та взяли
участь у роботі секційного засідання «Екологія» на Всеукраїнській
науково-практичній конференції «Україна очима молодих» (м. Львів,
4-6.05.2011 р.).
У звітному році к.е.н. Гулич О.І. нагороджена грамотою
Державного агентства України з туризму та курортів Міністерства
інфраструктури України за високий професіоналізм та вагомий внесок
у становлення і розвиток вітчизняного туризму.
Розпорядженням
голови
Львівської
обласної
державної
адміністрації від 11.10.2011 р. № 1058/0/5-11 премію Львівської
обласної державної адміністрації і Львівської обласної ради для
відомих учених і знаних фахівців отримав к.ф-м.н. Демченко В.В., для
талановитих молодих вчених і спеціалістів: к.е.н. Габрель М.С., к.е.н.
Кушнірецька О.В., інж. Бегень О.Р., інж. Федоришин О.З.
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XI. ЕЛЕКТРОННІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
ІНСТИТУТУ
Категорія
ресурсу
(вебсторінка,
е-бібліотека,
Назви
база даних
ресурсів, які є
та 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»

 Веб-сторінка Вебсторінка
науковонавчального
комплексу
«Економосвіта»
База даних
 База даних
видань
Інституту

Текстовий опис
Характерисзмісту ресурсу,
тика
Цифрові
включаючи
формату
адреси
резюме або
цифрового
ресурсів до
реферат для
представленяких є
об’єктів
ня ресурсу,
телекомуніка
документального
його
ційний
характеру та опис
розмірності,
доступ
змісту візуальних
стандарти
або звукових
тощо
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
Інформація про
учасників та
результати
діяльності
комплексу

4
Ядро сайту
на PHP.
Публікації в
форматі pdf

5
http://www.
irr.org.ua

Ядро сайту
на PHP

http://www.
irr.org.ua/pe

Ядро сайту
на PHP

http://www.
economosvita.
org.ua

Назви видань,
анотації, списки
авторів

PHP, MySQL Інтранетсервер
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ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА
У звітному році Інститут здійснював наукові дослідження,
спрямовані на розробку наукових основ регіональної політики,
обґрунтування перспектив ефективного використання природноресурсного, соціально-демографічного, інноваційно-інвестиційного
потенціалу територій, підвищення їх конкурентоспроможності та
активізацію розвитку транскордонного співробітництва. Результати
фундаментальних досліджень та прикладні розробки висвітлені у
наукових доповідях, доповідних записках, рекомендаціях, які
представлені центральним та регіональним органам влади, органам
місцевого самоврядування.
Інститут координував свою діяльність з науково-дослідними
установами Відділення економіки НАН України та активно працював в
напрямку інтеграції академічної та вузівської науки з вищими
навчальними закладами Міністерства освіти, науки, молоді та спорту
України. Розвивалося міжнародне наукове співробітництво Інституту
із науково-дослідними установами країн ЄС, Росії, Білорусі.
У 2011р. зберігалась тенденція до збільшення кількості та обсягу
наукових публікацій співробітників. Кадрова політика в Інституті
здійснювалась з орієнтацією на підвищення професійного рівня
наукових кадрів та омолодження кадрового складу.
В контексті стратегічних завдань, які ставляться перед
економічною наукою, діяльність Інституту у 2012 році повинна
відповідати визначеним пріоритетним напрямам фундаментальних
досліджень та реальним потребам практики. Особлива увага у 2012 р.
буде звернута на:

активізацію роботи наукового колективу Інституту щодо
збільшення обсягів спеціального фонду бюджету за рахунок
розширення госпдоговірної тематики, виконання конкурсних тем
та грантів;

розвиток співпраці з іншими установами Відділення економіки
НАН України щодо узгодження тематичних планів та організації
комплексних міждисциплінарних досліджень;

підготовку документів концептуального та прогностичного
характеру, національних доповідей, методичних рекомендацій і
методик та їх впровадження в практичну діяльність центральних
органів влади;

розширення практики проведення круглих столів з обговорення
актуальних проблем соціально-економічного розвитку регіонів
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України за участю представників органів влади, підприємницьких
структур та громадських організацій;
активізацію участі Інституту спільно із іноземними партнерами у
підготовці заявок на гранти міжнародних організацій,
стимулювання співробітників Інституту до участі в роботі
закордонних конференцій, збільшення кількості публікацій у
закордонних наукових виданнях;
вдосконалення роботи із вищими навчальними закладами,
публікації спільних видань, виконання спільних проектів,
впровадження результатів досліджень у навчальний процес та
практику господарювання;
виступи та публікації провідних наукових працівників Інституту у
засобах масової інформації з профільних актуальних проблем
розвитку держави та її регіонів;
продовження практики оформлення прав інтелектуальної власності
на науковий та науково-методичний продукт.

ДОДАТКИ

СТРУКТУРА
Інституту регіональних досліджень НАН України
(на 1.01.2012 р.)

Рік
утворення
1964
1994

1. Відділ
регіональної
екологічної
політики

1980

2. Відділ
регіональної
економічної
політики

2009

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
КРАВЦІВ Соціально-економічні проблеми екологічної безпеки, наукові основи
Василь
формування регіональної екологічної політики та механізмів її реалізації,
Степанович, обґрунтування стратегії освоєння природно-ресурсного потенціалу регіону,
д.е.н.,
еколого-економічні проблеми сталого розвитку гірських територій
професор
ШУЛЬЦ
Теоретичні та прикладні аспекти формування та реалізації регіональної
Світлана
економічної політики; дослідження процесів та явищ трансформації
Леонідівна, економічного простору регіонів; аналіз та оцінка економічного потенціалу
к.е.н.
регіонів, особливостей розвитку міжрегіональних та зовнішньоекономічних
зв’язків; дослідження інноваційних процесів у розвитку регіональних
економічних систем; удосконалення інституційного забезпечення реалізації
регіональної політики; розробка програмних документів регіонального
розвитку; обґрунтування перспектив освоєння промислового потенціалу
регіону
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Інститут
регіональних
досліджень

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

3.Відділ
2009
соціальногуманітарного
розвитку регіону

САДОВА
Уляна
Ярославівна,
д.е.н.,
професор
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Теоретико-методологічні засади дослідження проблем людини та середовища її
життєдіяльності в контексті новітніх концепцій соціальної економіки та
регіоналістики. Вивчення специфіки відтворення людського потенціалу
(соціально-демографічного, трудового, культурно-освітнього, екістичного),
виходячи із сучасних тенденцій трансформації регіональних ринків. Розробка
методів та прийомів аналізу і прогнозу явищ та процесів соціально-гуманітарної
сфери регіону; побудова моделей регіональної соціальної політики та механізмів
її реалізації; медико-демографічні, соціально-трудові, історико-світоглядні, етнокультурні, міграційні аспекти соціального управління у регіоні
4. Відділ
1964
БОРЩЕВ- Удосконалення методів прогнозування соціально-економічного розвитку
прогнозування і
СЬКИЙ
регіону, визначення часових лагів в прогнозних розрахунках; обґрунтування
моделювання
Віктор
системи критеріальних оцінок ефективності розвитку регіону та побудова
розвитку регіону
Валентинович, економіко-математичних моделей прогнозування розвитку окремих
д.е.н., доцент територій та видів економічної діяльності. Дослідження соціальноекономічних проблем розвитку сільських територій
5. Відділ
1975
МІКУЛА
Розробка теоретико-методологічних основ дослідження транскордонних
проблем
Надія
регіонів та транскордонних ринків. Обґрунтування транскордонної
ринкової інфраАнатоліївна, конвергенції конкурентоспроможності регіонів та розробка організаційноекономічних механізмів підвищення їх конкурентоспроможності з
структури та
д.е.н.,
кластерного
підходу.
Дослідження
нових
форм
транскордонного
професор використанням
транскордонного
співробітництва,
проблем
розвитку
ринкової
співробітництва
інфраструктури та кон`юктури транскордонних ринків
6. Відділ
1990
СТОРОТеоретичні та методологічні засади фінансового забезпечення регіонального
проблем
НЯНСЬКА розвитку. Джерела формування та напрями реалізації фінансового потенціалу
регіонів. Оцінювання ефективності використання фінансових ресурсів
розвитку
Ірина
фінансовоЗіновіївна, регіону. Механізми активізації фінансово-кредитних відносин між
суб’єктами господарювання, банківськими установами та регіональними
кредитних
д.е.н.
органами влади. Дослідження та обґрунтування напрямків вдосконалення
відносин в
функціонування місцевих бюджетів в Україні. Побудова моделей оптимізації
регіоні
міжбюджетних відносин в Україні та методи їх реалізації

1996

ІЩУК
Світлана
Олексіївна,
д.е.н.,
професор

8. Відділ
територіальних
суспільних
систем і
просторового
розвитку

2005

ШЕВЧУК
Любов
Теодорівна
д.е.н.,
професор

Теоретико-методологічні засади організації та проведення моніторингу
соціально-економічних явищ, процесів і відносин в регіоні; формування
методології оцінювання виробничо-фінансового потенціалу суб’єктів господарювання, аналізу техніко-економічного стану і рівня функціонування
об’єктів промисловості та інфраструктури, прогнозування тенденцій розвитку економіки на регіональному рівні; розробка методичного інструментарію для рейтингової оцінки інвестиційної привабливості регіону та
комплексної оцінки інвестиційної діяльності; обґрунтування вибору
пріоритетних напрямів інвестування та організаційно-економічних механізмів залучення інвестиційних ресурсів у господарський комплекс регіону;
визначення важелів підвищення ефективності інвестиційних процесів на
регіональному рівні; оцінка основного капіталу та інвестиційно-інноваційного потенціалу регіону
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 різного
ієрархічного рівня (проектів та схем районного планування, генеральних
планів населених пунктів); економічне моделювання трансформаційних
процесів розвитку територіальних суспільних систем; регіональний
менеджмент та маркетинг в розвитку територіальних суспільних систем;
розробка механізмів управління територіальними суспільними системами
різного ієрархічного рівня
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7. Відділ
моніторингу
регіонального
розвитку

КООРДИНАЦІЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ІРД НАН України – провідна наукова установа в системі НАН України з проблем регіональної політики
та транскордонного співробітництва
Відділення економіки НАН України

Науково-навчальний
комплекс „Економосвіта»

Кабінет Міністрів України,
Верховна Рада України,
Міністерство економічного
розвитку і торгівлі,
Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства, Міністерство
екології та природних ресурсів,
Львівська, Волинська,
Івано-Франківська, Закарпатська,
Тернопільська
облдержадміністрації
та ін.

Установи НАН України
ДУ «Інститут економіки та
прогнозування НАН України»,
ДУ «Інститут економіки
природокористування та сталого
розвитку 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
Львівський інститут банківської справи
Університету банківської справи НБУ,
Національний університет
«Львівська політехніка»,
Луцький державний технічний
університет,
Волинський національний університет,
Ужгородський національний університет,
Тернопільський національний
економічний університет,
Національний лісотехнічний університет
України,
Національний університет водного
господарства та природокористування,
Львівський національний університет
ветеринарної медицини та біотехнологій
ім. С.З. Гжицького
та ін.
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Центральні та регіональні
органи влади

Інститут регіональних
досліджень НАН України

МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ ІРД НАН УКРАЇНИ






Польща
Державна вища технічно-економічна школа
(м.Ярослав);
Головний Інститут гірничої справи (м. Катовіце);
Жешувський університет (м. Жешув);
Академія Свєнтокшиська (м. Кельце);
Географічниий факультет Університету м. Лодзь

Словаччина
Кошицький технічний
університет

Білорусь
Інститут економіки
НАН Білорусі

ІРД
НАН
України

Угорщина
Ніредьгазький інститут

Росія
Інститут проблем
економічного
відродження (м. СанктПетербург)
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ФРН
Міністерство будівництва
і транспорту Тюрінгії
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ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКОВИХ РОЗРОБОК
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Підготовлено і
подано розробок
З них
впроваджено:
в т. ч.
центральним
органам влади
регіональним
органам влади

Всього

35

28

41

28

42

33

51

40

63

90

72

523

29

21

22

21

16

19

44

25

43

65

53

358

9

9

7

7

5

3

11

3

10

38

23

125

7

8

10

12

7

12

21

13

30

25

28

173

КОНФЕРЕНЦІЇ, НАРАДИ, СЕМІНАРИ
2001 2002 2003
Кількість організованих ІРД
конференцій,
8
4
7
нарад, семінарів
Участь науковців
ІРД у
30 26 35
конференціях
Виступи науковців ІРД на
65 66 79
конференціях

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Всього

13

9

12

12

10

15

12

13

115

30

42

87

104 114 118 140 151

877

87

114 163 183 186 188 223 228

1582

КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІНСТИТУТУ
Рік

Кількість
співробітників

Кількість
наукових
співробітників

Кількість
докторів
наук

Кількість
кандидатів
наук

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

116
118
126
142
143
137
134
143
142
136
139

58
60
62
63
69
64
72
79
79
75
77

16
17
17
17
19
16
16
18
18
19
19

36
35
35
37
39
37
36
39
39
42
44
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ПІДГОТ ОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ
Аспіранти,
всього
у т.ч.
денної форми
навчання
заочної форми
навчання
Докторанти,
всього

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
43
45
39
39
34
37
39
38
42
33
27

9

9

11

15

13

12

10

9

10

12

11

34

36

28

24

21

25

29

29

32

21

16

6

6

8

7

5

3

5

8

10

7

9

ВІДОМОСТІ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ
Роки
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Всього

Докторанти, аспіранти,
співробітники Інституту
докторські

кандидатські

1
1
2
2
1
3
3
2
3
2
20

5
1
5
5
9
10
6
6
6
5
11
2
71

Співробітники інших
організацій
кандидокторські
датські
2
12
3
20
4
14
4
14
3
12
1
19
2
31
1
17
1
17
1
23
2
17
3
13
27
209

Разом
докторські
2
3
5
5
5
3
3
4
4
3
5
5
47

кандидатські
17
21
19
19
21
29
37
23
23
28
28
15
280

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

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2
4
4
7
7
7
7
7
6
7
8
1

1

1

2

1

1

1

І

1

1

1

1

3

3

5

2

2

2

2

2

2

3
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Обсяг фінансування Інституту за період 2001 – 2011 рр.(тис. грн.)
Вид тематики
Фундаментальні
дослідження
Прикладні
розробки у сфері
розвитку галузей
економіки
Госпдоговірні
роботи
Загальне
фінансування

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
585,7 726,1 840,2 1206,1 1793,4 2344 3045,3 4223,3 4201,5 4667,4 4165,1
172,4 125,4 125,3 244,0 298,9 268,3 436,3 604,1 544,1 767,1 1006,4

246,4 256,1 244,6 467,8 221,6 373,3 334,5 414,5

85,0

320,5 387,5

1001,5 1107,6 1210,1 1917,9 2343,9 3007,3 3816,1 5241,9 4830,6 5755,0 5360,5
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КОНФЕРЕНЦІЇ, НАРАДИ, СЕМІНАРИ,
ОРГАНІЗАТОРОМ АБО СПІВОРГАНІЗАТОРОМ
ЯКИХ ВИСТУПАТИМЕ ІНСТИТУТ У 2012 РОЦІ
Назва
1
Постійно діючий
семінар: «Проблеми
формування і
розвитку банківської
системи України та
механізми їх
вирішення»
Постійно діючий
навчальнометодичний семінар:
для аспірантів та
здобувачів Інституту
Круглий стіл
«Дослідження
кон’юнктури транскордонних ринків»
Круглий стіл:
«Виклики та
адаптаційні резерви
полілокальних родин
українських трудових
мігрантів»
Семінар для учнів
Львівської обласної
малої академії наук
«Економіка знань майбутнє для
України»
Круглий стіл «Євро2012 як чинник
модернізації
регіональних
економік»

Дата
проведення
2
протягом
року

Відповідальні за
організацію Співорганізатори
від ІРД НАН
України
3
4
5
м. Львів Сторонянська Львівський інститут
І.З.
банківської справи
Університету
банківської справи
НБУ
Місце
проведення

протягом
року

м. Львів

Садова У.Я.,
Щеглюк С.Д.

лютий

м. Львів

Мікула Н А.

квітень

м. Львів

Садова У.Я.

квітень

м. Львів

Щеглюк С.Д.

травень

м. Львів

Мікула Н А. Регіональний філіал
БорщевсьНаціонального
кий В.В.
інституту
стратегічних досліджень у м.Львові

Ярославська
державна технічноекономічна школа
(Польща)

Львівська обласна
мала академія наук
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Круглий стіл
верем. Львів
«Проблеми розвитку сень
малих міст»
Круглий стіл з
верем. Львів
проблем модернізації сень
промислового
потенціалу
Карпатського регіону
Круглий стіл за
жовтень м. Львів
проблематикою
інвестування в
регіоні
ІІІ Міжнародна
жовтень м. Львів
науково-практична
конференція «Сталий
розвиток Карпат:
сучасний стан та
стратегія дій»

Шевчук Л.Т.
Шульц С.Л.

Іщук С.О.

Кравців В.С. Західний науковий
центр НАН та
МОНМС України;
ННК «Економосвіта»

ПЛАН ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ
РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ НА 2012 РІК
Книжкова серія «Проблеми регіонального розвитку»
Головний редактор серії: д.е.н. Кравців В.С.
(ISBN 978-966-02-4252-4)
№
п/
п
1
1.

2
Виклики та адаптаційні резерви полілокальних
родин українських трудових мігрантів:

5.

Муніципальний маркетинг: теорія, методологія,
практика
Соціально-економічний розвиток малих міст
регіону: підходи до дослідження, напрямки
регулювання ( на матеріалах Івано-Франківської
області).
Просторова організація економіки регіону:
минуле, сучасне, майбутнє.
Львівська область: на шляху до сталого розвитку.

6.

Львів на зламі XX-XXI ст.

3.

4.

Термін
виконання

Відповідальні
виконавці

3
наукове
видання:

4
лютий

монографія

березень

5
Іванкова-Стецюк О.
Селещук Г.
Сусак В.
к.е.н. Буднікевич І.М.

монографія

березень

к.е.н. Вишиванюк М.М.

монографія

травень

д.е.н. Стадницький Ю.І.

науковопопулярне
видання
науковопопулярне
видання

липень

д.е.н. Кравців В.С.

липень

д.е.н. Кравців В.С.,
д.т.н. Габрель М.М.

Вид видання
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2.

Назва видання

7.
8.
9.

Формування бізнес-середовища України в умовах
інституційних трансформацій.
Модернізація промислового потенціалу
Карпатського регіону.
Управління кредитним потенціалом регіону.

1.
2.
3.

1.

вересень

к.е.н. Мельник М.І.:.

колективна
монографія
монографія

вересень

к.е.н. Шульц С.Л.

листопад

Музика І.С.

колективна
монографія

листопад

д.е.н. Кравців В.С.

колективна
монографія
колективна
монографія

листопад

д.е.н. Шевчук Л.Т.

грудень

д.е.н. Борщевський В.В.

Книжкова серія «Регіони: моніторинг, прогнози, моделі»
Головний редактор серії: д.е.н., проф. Іщук С.О.
(ISBN 978-966-02-4250-0)
. Оцінка втрат людського капіталу: теорія,
монографія
березень
к.е.н. Гальків Л.І
методологія, практика
Державно-приватне партнерство: теорія і
монографія
березень
к.е.н. Шилепницький П.І.
практика.
Інвестиційна діяльність у Західному регіоні
колективна
листопад
д.е.н. Іщук С.О.
України.
монографія
Книжкова серія «Транскордонне співробітництво»
Головний редактор серії: д.е.н., проф. Мікула Н.А.
(ISBN 978-966-02-4251-7)
Транскордонні ринки.
колективна
листопад
д.е.н. Мікула Н.А.
монографія
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10. Природно-ресурсний потенціал Карпатського
регіону: сучасний стан та перспективи
використання.
11. Малі міста Карпатського регіону: сучасний стан
та перспективи розвитку
12. Сільські території Карпатського регіону України:
проблеми, тенденції, прогнозування розвитку

монографія

1.
2.

1.
2.
3.

5.
6.

д.е.н. Борщевський В.В.,
к.е.н. Гримак О.Я.
д.е.н. Мікула Н.А.
к.е.н. Бакушевич І.В.
д.е.н. Кравців В.С.
д.е.н. Кравців В.С.
д.е.н. Сторонянська І.З.
д.е.н. Кравців В.С.
д.е.н. Садова У.Я.
д.е.н. Кравців В.С.
к.е.н. Шульц С.Л.
д.е.н. Кравців В.С.
д.е.н.Іщук С.О.
д.е.н. Кравців В.С.

Науково-практичний журнал
1.
2.
3.
4.

«Регіональна економіка», № 1
«Регіональна економіка», № 2
«Регіональна економіка», № 3
«Регіональна економіка», № 4

березень
червень
вересень
грудень

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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4.

Підручники і навчальні посібники
Мікроекономіка.
навчальний
вересень
посібник
Маркетинг розвитку територій та регіонів.
навчальний
жовтень
посібник
Збірник наукових праць
«Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України»
Гірські території: проблеми та перспективи розвитку
збірник
квітень
(1/93).
Проблеми інтеграції України у світовий
збірник
травень
фінансовий простір (2/94).
Соціально-демографічний потенціал Українських
збірник
червень
Карпат: проблеми відтворення в сучасних умовах
(3/95)
Модернізація економічного розвитку регіону
збірник
вересень
(4/96).
Інвестиційна діяльність у регіоні і важелі
збірник
вересень
підвищення її ефективності (5/97).
Актуальні проблеми регіонального розвитку
збірник
грудень
(6/98).
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